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От 22-то заседание на Председателството на СЮКЕрштВо XXIII заседание на ЦК на Съюза на 

хърватските комунисти

Совко Допчевич-Кучар^ Мико Три- 

шо. Перо Пиркер и Морно 

Нопърио си поднесоха остовнн
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От заседанието на ОК на СКС в Босилеград Савка Дабчевич — Кучар: „Въпреки предупреж- 
Тито потцених опасността от класи-

вия враг”. — Писмо на Мико Трипало до президента 
Тито. Доклад на Милка Планинц. Централният комитет 

съществуването на сериозни разлики в най-ИЗБОРИТЕ - ШАНС ЗА АФИРМАЦИЯ 

НА НАИ-СПОСОБНИТЕ КОМУНИСТИ
осведоми за 
висшето ръководство.

На заседанието на ЦК оста 
вка поднесе и членът на Из 

комитет на ЦК
Председателят на ЦК на 

СК Хърватско д-р Савра Да 
бчевич—Кучар и секретар
ят на Изпълнителния коми- 

Перо Пиркер поднесоха 
своите постове.

пълнителния
Съюза на хърватските ко 

мунисти Марко Копъртла.
' Предоедателствуващ 

седанието на ЦК, на 
присъствуваха и ръководи
тели на всички обществено 
политически организации, бе 
Милка Планинц.

Д-р Савка Дабчевич — Ку 
чар заяви, че приема остра
та критика, която «а 21 за 
седание на Председателство 
то на СЮК изнесе прелеела 

Тито за антисоциалис- 
явления в Хърват 

по-специално за хърват

на
тег
оставки на 
Те съобщиха своите оставки 

заседанието на Централ- 
комитет, което се прове 

12 декември в Загреб. 
На заседанието бе прочете

на за 
коетосена СКС между другото 

изтъкват
и обществените цели.

В тоя документ е подчер- 
изборната дейност 

СК трябва да съчетава не- 
посреднствения интерес на 
трудовите хора и на граж- 

Защото по-нататьш-
обществено-икономи-
развитие на комуна- 
зависи най-много от 

колко комунистите иде 
изборят за оо- 

в своите

На заседанието на Общия 
конференция на Съю 

в Босиле

те основните крите- 
които трябва да се пргь 

спазват при избо-
н аската

за на комунистите 
град бяха разгледани акту- 

политически въпроси в 
XXI и XXII

ри и
ложат и 
рите. Като първо, избора за 
членове на Общинската пар 
тнйна конференция трябва 

същественото

тано, че пия
де нав

ални писмото, което членът 
Изпълнителното бюро на

СЮК
но исветлината на 

заседание на Председателят
СЮК. След обстои- 

членовете

даните, 
ното 
ческо 
та ще

мада отразява 
състояние на структурата 
членството на СК в комуна
та. В идущия състав на тоя 
партиен орган ще има 65 чле 
па. Предлага се в състава й 
да участвуват: 30°/о земедел 
ски производители, 15% ра
ботници, 15% младежи и 
млади комунисти и 10% же

наПредседателството
Мико Трипало е изратил да 

Тито. Припало
навото на

ни разисквания 
на Конференцията изпрати
ха писмо до Президента 1и

президента
осведомява в 
зидента Тито, че поднася ос

на всички функции в 
Съюза на комунистите и в 
Председателството ма СФгЮ.

телят 
тическите 
ско,
ския национализъм и шовп

писмото пре-това
успеят да се 
ективни програми

и местни организа-
то. тавкаНа заседанието конкретно 
и подробно бяха разгледани 
документите, отнасящи се до 
предстоящите партийни из
бори в комуната. Взе се ре
шение, с което се определят 
сроковете, в които изоори 
трябва да бъдат завършени.

обаче същс 
се дава и прецен- 

момеит

ции и др. Същевременно то
ва развитие, както и самоу- 
правигелиите отношения в 
комуната са обусловени 
от кадровото възобновяване 
и положителните промяпи в 
квалификационната структу 

. Само така СК 
бъде ефикасна 

всички гю-

СНа 2 стр.)

ни. Общйнска конференция на ССРН 

в Димитровград
Социалистическият съюз е 

реална обществено-политическа

В критериите отделно мио 
го се изтъква уважаването иа 

за преизбирането 
ат кад-

примципа
и възобновяването 
рИТе. Това означава, че ня
ма да се допусне «натрупва
нето иа функции. Ето защо 
с записано, че н партийните 

ие могат да се

В тоя документ ра на заетите 
ще може да 
идейна сила във 
ри на живота.

временно
ка за политическия

другото тук се изтъква ук
репващото идейно и акцио- 
нно единство иа комунисти 
те в комуната, което ще с 
от значение за по-успешно 
осъществяване на стопански

в ИЗБОРИТЕ ЩЕ СЕ ЗАЧИ 
ТА И СТРУКТУРАТА НА 
ЧЛЕНСТВОТО

Във втория документ,
Iленовете на

ръководства 
изборат отборници н всич- 

които имат изпъл сила (На 3 стр.)км онези,
КОЙ (На 4 стр.)ОК
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Загина Иван БашевДвадесет ■ трето заседание на ЦК на Съюзена хърватските 

комунисти
мито работи Иван Башев, 
председателят на Съюзния из 
пълнитслен съвет Джемал 
Бйедич изпрати до председа 
теля на Министерския съвет 
на Народна република Бъл- 
тария Станко Тодоров теле 

с най дълбок и съболе

На 13 декември след обед 
в София официално бе съо
бщено, че през нощта на 1/ 
декември злагюлучно е заги 

министър 
И«ан

Савка Дапчевич-Кучар, Трипапо, Перо 

Пиркер и Марко Копъртла си поднесоха
оставки

пад' българският 
на външните работи 
Башев. В съобщението 
казва, чс с пострадал на или 

Витоша. АРУ»и данни 
и обстоятелства-

сс
грама 
зиовання.мина

за мястото 
та, при които с останала зло 

не сс дават. Узна 
баче, чс българският 

министър с пострадал на Ви 
тота, къдего е бил на върза 

ски. Погребението

И съюзният секретар на 
външните раб«ти, Мирко Те 

, изпрати до Министе- 
съвет на Народна Ро

рта, че те са произлизали от 
различните оценки, които е 
застъпвало болшинството в 
Изпълнителния комитет на 
ЦК па СКХ, от една страна, 
и Савка Дабчович — Кучар, 
Перо Пиркер и Мико Три- 
пало, от друга страна.

(ОТ 1 СТР.) стта от проникване на на
ционалистически ндеолошн 
в Съюза па хърватските ко 
муниетн. Посочвайки дан
ните, чс постоянните н из
разителни разлики са наме
рили израз през февруари 
тази година, Планини подче

полукага 
на се о наван 

рския
публика България телеграма, 
в която изразява съболезно-

ннзъм, „Тази критика ирис 
мам като най-отговорна лич 

. пост в СКХ — каза Савка 
ДаОчеВнч — Кучар като до 

п и лнч-
ляне Със 
на Иван Башев ЩС вание по случай загиванетостанебави —■ приемам 

■ по, защото въпреки нрелу- 
; ирежденнята на другаря 1 н 

то потценнх опасността от 
класовия враг и затова съм

‘н“"" Разплата с политиката, а не с хората
ствата на Съюза па комуни 

» стиге в Хърватско не бе ока 
зана достатъчно радикална
н достатъчно конкретна съ- провеждането па заключени 
протива". • ята от 21 заседание па Пред

седателството па ОЮ’К и ре
чта на другаря Тнто — уча
ствуваха 50 члена.

Юре Бплич, член на Изпъ 
лнителппя комитет ЦК ма 
СКХ изтъкна че разисквани 
ята на това заседание са би
ли па високо 
равнище п чс ЦК е нр 
зрялост, високо достойнство 
п хуманизъм в разисквания
та по политическите въиро-

иа министъра на външни те 
■ работи, на Народна Ренубли 

България, Иван Башев.

днес.
По случай смъртта на бъл 

гарския министър на въшп- ка

БабушницаТози пленум не е водил 
борба против хората; но про 
тпв една политика, против 
идейните слабости н тази по 
лптпка и в това е неговата 
основна стойност.

На заключителното засе
дание подаде оставка и ге- 
перал-нолковипк Янко Бобс- 
тко, -първа личност, която 
върховният комендант е су
спендирал от поста. И пре
дседателят на Републикан
ския изпълнителен ст»вет 
Драгутмп Харамия остави 
открита възможност за по
даване па своята оставка.

В разискванията по първа-, 
та точка от дневния ред —

Единодушна подкрепа
Милка Планини прочете 

след това текста на оставка 
та на Мико Трнпало.

В обоснованнето*си Мико 
Трнпало изтъква, че приема 
критиката на Председателст 
вото на СЮК отнасящо сс 
до недостатъчната решптел 
кост и либерализъм към 
цнонализма и шовинизма н 
добавя, че тази критика, в 
някои нейни формулировки, 
приема и във връзка с масо 
вото движение. Трнпало е 
помолил президента Тнто да 
приеме неговата оставка на 
всички функции в Съюза на 
комунистите, в Изпълнител- 

бюро на Председател- 
на СЮК и в Пред

седателството на СЮК.

заседание на Председателст 
вото на СЮК и на уводната 
и заключителна реч на дру 
гаря Тито.

Общинският комитет реши 
с тези материали в най-ско
ро време подробно да бъдат 
запознати всички членове 
на Съюза на комунистите.

На 7 и 8 декември в Бабу 
шпица се състоя заседание 
па Общинския комитет на 
СКС, на което бяха разгле
дани материалите на 21-то 
заседание на Прсдселателст 
вото на Съюза на югославс 

| киге комунисти.
Дадена е единодушна под 

! крепа на решенията на 21-то

политическо 
оявпл

на

СИ.

Милка Планинц - нов председател 
на ЦК на СК на Хърватско Разгледани материа

лите от ХХ1-то заседаниеното
ството — За секретар на Изпълнителния комитет из

бран Йосип Върховец, а за член на ИК 
Милаь: Мишкович —

След оживена, откровена 
и самокритпческа дебата за 
консолидиране, на политиче
ската обстановка в Републи
ката и след приемането на 
заключения, на 13 декември 
Централният комитет на СК 
на Хърватско по предложе
ние на Юре Вилич избра но
ви най-отговорни функционе 
ри на тази организацн.

Без нито един глас против 
за председател на ЦК на 
СКХ бе избрана Милка Пла-

В продължение на работа 
Милка Планини, минц, досегашен член на ИК 

Също едно гласно за секре
тар бе избран Йосип Върхо
вец, досегашен член на ИК, 
а за нов член на ИК Милан 
Мишкович, член на ЦК.

Милка Планинц, Йосип 
Върховен н Милан Мишко
вич са избрани на тези фун
кции вместо Савка Дабчевпч 
— Кучар, Перо Пиркер и 
Марко Копъртла,
23 заседание на ЦК на СКХ, 
както е известно подадоха 
оставки.

В партийните организации в Димитров
градско миналата седмица са разгледани мате
риалите от 21-то заседание на Председателст
вото на СЮК.

Членовете на СК изцяло подкрепят решени 
ята на заседанието и изтъкват в разисквания
та Титовата мисъл, че работническата класа в 
Югославия е една и не бива да се дели на ре
публики.

та говори 
която прецени, че Титовите 
думи в Хърватско, в нейна
та работническа класа и 
рода, са приети преди всич
ко като призив към акция. 
Усвояването на критиката 
която дадг Тито и за ключ е 
нията на заседанието на 
Председателството на СЮК 
показа, че Съюзът на кому
нистите в Хърватско има и 

способност

на

които на
отговорност и 
да завоюва единство върху 
ясната Титова линия, а Цен 
тралният комитет сега има 
пряка задача отговорно да 
работи за реализация на въз 
ложените му задачи.

1М. н. н.

Боголюб Илиев и другари. Днес и аз прнве 
ствувам Републиката и ви 
призовавам час по-скоро да 
изпъдиме фашистите от на- 
иашата страна. Търся отмъ
щение за мойте най-близки, 
за избитите, за другарите, за 
страданията, за загубената 
младост, за стотици безсън
ни нощи . .. Простете ми, 
другари, не зная да говоря... 
И аз обичам Тито!

Така говореха бойците е- 
дпм след друг на голята по
лянка, след две безсънни но 
ЩИ| след редица страдания и 
напрежения в почти триго
дишната борба повече глад
ни ОТКОЛКОТО СИТИ, ГОЛИ II 
боси, ранявани и болни. Ня 
къде и понякога се чуваха 
топовни

Наближаваше нощ. Бата
льоните се изтеглиха. Възло 
жената задача бе изпълне_-

Милка Планинц след това 
заяви, че от името ма Изпъл 
нителни комитет е длъжна 
да осведоми членовете на 
Централния комитет за съ- 

■ ществуването на сериозни 
разлики в най-висшето ръко 
водство, преди, всичко по 
въпроса за национализма, 
неговата класова основа, ка 
кто и по въпроса за опасно

на.Яйце-град на раждането 

на Нова Югославия
Завърнаха се в Шипраге, 

където ги чакаше почивка и 
хубава вечеря. А вече утре 
нови задачи. Бяха и горди и 
Беседи...

Това е Яйце, тоза роман
тично градче на брега 
Пдива н Върбас, което днес 
ни изглежда по-голя.мо отко 
лкото е. За неговата история 
разказват документите «зло 
жени в музея — Дома на ан 
тифашисткото вече на наро 
дното освобождение. През 
това историческо заседание 
от освобождението на страна 
та до днес са минали хиля
ди ония, които са поискали 
с очите си да видят забеле- 
жителностите, означавщи ис 
торията.

Анес Яйце е и твърде при
влекателно за туристи. По 
своята романтична околност
прочутата средновековна 

крепост, кулата св. Лука, го 
лемия брой културно-исторн 
чески паметници и над вси
чко с прочутите водопади 
на Плива, Яйце принадлежи 
към най-нзвестннте и най- 
привлекателни туристиче
ски градове в нашата стра
на ...

на

Всички бяха радостни. Ща 
бъг ма бригадата викаше ща 
бовете на батальоните, кома 
ндирите на четите и близки
те бойци да ги запознае с 
писмото на Върховния щаб 
от Яйце.

Започна отново да вали 
4 сняг. Бойците вече две дено

нощия не спят. В кални и 
изпокъсани дрехи, небръсна 
ти, сънливи и премръзнали 
внимателно слушаха истори 
чеоките решения на Второ
то заседание «а АВНОЮ. По 
време на четенето царуваше 
дълбока тишина. Щом като 
завърши четенето на писмо
то оттекна песента „Друже 
Тито ние ти сс кълнем ..

Нито едно решение и ми
то едно събитие в нашата 
Народоосвободнтелиа бор
ба и Народна революция не 
бе така близко па бойците 
като чтова. Говори работни
кът-монтьор от Шипад:

— Обичам Тито ...! Той е 
учител и наш спасител!... 
Обичам и новата държава и 
затова ви призовавам, друга 
ри, на още по-ожесточена бо 
рба! ...

Девойка от околността на 
Дървар в мокра пола, също 
говори:

братство
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРС
КАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакциона колегия 
Директор,

главни и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ 

Издава „Братство“ — Ниш 
Ст. Паунович 72, телефон 

25-444 и 25480 
Годишен абонамент 25 
лугодишен 12,50 н. динара. 
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш 

Печатница „Вук Караджич“ 
Ст. Паунович 72 — Ниш

гърмежи. Чуваше 
се и къртечен огън. И все 
пак това утро — целият то
зи дъждовен, онежен ден им 

' беше топъл — ден който се
ПОЛИ 1Н .:.

В този кран нямаше мно
го народ, но и ония, които 
бяха тук се придружиха към 
увеселението ма бригадата. 
Всички пееха за Тнто и ре
публиката ...

а по-
— Другари и аз искам не

що да кажа. Всички мои 
близки са избити. Избягах 
от дома. Бях на шестнадесет 
години. Станах партизанка. 
Тук намерих родители и то-

Двападесета краншка бри 
гада тръгна в нови боеве. 
Устатите от Котор Варош 
изплашени само от време на 
време обстрелваха позицин- 

пла майчина дума, и братяте на партизаните. (Край)
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Пред Деня на ЮНА
напред благодари на печата 
и радиото за приноса им 
през годината народната от 
рана да стане по-достъпна и 
по^разбираема на всички на 
ши трудещи се. Направена 
е сериозна крачка особено 
за засилването на политиче 
окия интерес към проблеми 
те на общонародната отбра 
на така че проведените обу
чения през годината са би
ли твърде успешни Освен то 
ва и отговорността към та
зи задача получи нова каче 
ство. Печатът даде свой при 
нос и за по-нататъшното ук 
репване на югославския па
триотизъм, заяви Лончаре- 
вич. При това той изтъкна, 
че е общоизвестно че ние за 
силваме общонародната от
брана само зарад защитата 
на нашата самоупрвителна 
социалистическа страна и 
мирното й развитие, а не 
със цел да заплашваме дру 
ги страни. Обръщайки се 
към журналистите той изтъ 
кна, че през годината печа
та наистина е имал и за ка 
кво да пише, защото бяха 
проведени доста обучения, 
с които се проверяваха кон
цепциите на народната" от
брана и същевременно пред 
ставляваха сериозно потвър- 
жедние на способността ни 
за такава отбрана. Той ка
за, че има още много, което 
трябва да се направи за да 
бъде народната' отбрана де
йствително несъкрушима си 
ла. Той подчерта, че рабо
та в областта на народната 
отбрана е редовна дейност 
не само на армейците, на и 
на всички обществени сили. 
Трябва да бъдем готови все
ки да бъде способен за сво
ята задача, а за това трябва

дачите и речите на другаря 
Тито на 21 заседание на Пре 
дседателството на ОЮК, ге 
нерал-полковник Лончаре- 
вич каза, че армейците при 
емат всичко това като един 
процес, който води към оспо 
собяването на СВДК по-успе 
шно да изпълнява своята фу 
нкция като идеологическо- 
политическа сила в нашето 
общество. При това чрез тоя 
процес във всеки случай се 
уясняват концепциите на об 
щенародната отбрана и по 
такъв начин да укрепват, за 
щото национализъмът пред
лагайки свои становища има 
ше за цел да разбие армията 
и по такъв начин да намали 
отбранителната способност 
на Югославия.

Като армия ние сме орга
низация, която принадлежи 
на всички народи и народ
ности във всички републики 
и твърде сме чувствителни 
към всичко онова, което за 
плашва концепцията на съв 
местен живот в тази наша 
самоуправителна социалис
тическа общност. Той подче 
рта също така, че провежда 
пето на задачите на 21 засе
дание на Председателството 
на СКЖ ще даде възможно
ст по-ефикасно да се разре
шават и икономическите и 
други проблеми в общество 
то. Ние като комунисти в

Накрая на тържеството за 
заслуги и успехи в сътруд
ничеството с югославската 
народна армия в развитие
то на общонародната отбра 
на, генерал-полковник Лон- 
чаревич предаде значки на 
Югославската народна ар
мия на няколко редакции от 
тази част на Сърбия и ня
кои журналисти. Такава зна 
чка получи и Редакцията на 
вестник „Братство".

ВСИЧКИ СЬС СОБСТВЕНИ сипи
Когато генерал-полковник 

Джуро Лончаревич като ко
мендант на Нишката архмей- 
ска област при откриването 
на образователно-техничес^ 
кото пот деление пред журна 
листите и гостите заяви, че 
концепцията на нашата на
родна отбрана се основава 
върху готовността на всич
ки да поемат и изпълняват 
своите задачи, трябва да ка 
жем, че армейците в това 
отношение наистина могат 
да бъдат пример.

Именно; при откриването 
на образователно-техничес
кото подделение комендан
тът па подделението подпол

ковник Вукое Джорджевич 
заяви, че то е обзаведено пре 
димно с работа на собстве
ни специалисти и в сътруд
ничество със стопански ор
ганизации — което потвър
ждава, че собствената отго 
ворност за нашата отбрана 
е задача на всички — воен 
ни или граждански стопан
ски организации. Подполко 
вник Джорджевич изнесе, 
че всички кабинети са обза 
ведени със средства, които 
са с^рад 18,5 милиона дина
ра по-низки от пазарните це 
ни. И днес пот делението ра 
зполага с няколко най-съвре 
меннй кабинети, с десетина

макети и други учебни пома 
гала за нуждите на обучени 
ето на механици, радиомеха 
ници, електромеханици итн. 
толкова нужни на една съв 
ременна армия, както и на 
съвременото промшцлено 

производство.
След тържественото откри 

ване в помещенията на пот- 
делението, журналистите се 
обърнаха към генерал-полко 
вник Джуро Лончаревич да 
каже няколко думи За после 
дните опити в провеждането 
на концепцията на общона
родната отбрана. Отговоряй 
ки на този въпрос генерал- 
полковник Лончаревич най-

В Димитровградско

ВСИЧКИ ЩЕ ПРАЗНИВАТ 

ДЕНЯ НА АРМИЯТА
Празнуването на Деня на от страна на работниците, 

армията тази година ще бъде
по-тържественото от всяко- та ще започне организиране тръгнат представители ца

то на тържествени събра- организациите, учреждения 
ния. Комитетът за чествува- та, и училищата, да посетят 
не 30-годишнината на Револ пазителите на границата и 
юцията в Димитровград е из да им честитят празника, 
готвил подходящи доклади, Ще има подаръци за армей- 
които ще бъдат пратени на 
организациите по селата.

Същия ден в Димитров
град започват шахматни със 
тезания между армейците и 
гражданството. Ще се играе 

съ- на 10 шахматни табли в До 
ма на културата. На другия 
ден на стрелбището няколко
отбора по спортна стрелба ОбШЯНСК! КОНферСНЦаЯ Е8 ССРН
ще премерят силите с воини ___“_________________
ците, след което на най-доб
рите шахматисти и стрелци 
ще бъдат връчени награди.

ЩЕ ИМА ПРИЕМИ И ВОЙ
НИШКИ ФАСУЛ

А на самия празник към 
всички гранични постове щеОт събота (18 дек.) по села

га в Димиторвградска общи 
на. И най-малкото село в ко 
муната се готви в юбилейна 
та година 
тия на Революцията — да от 
празнува по-достойно Деня 
на пазителката на мира и не 
зависимостта на

три десетиле-
ците, приветствия >и веселие.
А, както ни казаха някои ар 
мейци — ще има и прекра- работа, 
сен войнишки фасул със сви

страната
На въпроса за политичес 

ката дейност в нашата ар
ии.

нски ребра.Подготовките са започнали 
от рано. Още в началото на 
месеца Изпълнителният 
вет на Социалистическия съ
юз направи съвещание с пре 
дставители на обществено- 
политическите и стопански-

А. Лазаровмия по провеждането на за-м. н. н.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ Е РЕАЛНА 

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА
те организации и с прелета 
вители на армията за праз

на този ден. Приенуването 
тата програма предвижда ар 
мията и населението да пра

Вторник (21 дек.) е опреде 
лен за раздаване на призна 
ния и за приеми. Към обяд 
председателят на общинска
та скупщина ще устрои при 
ем за представители на ар- 

В следобедните часо
ве в дома на културата ще 
бъдат раздадени признания 
грамоти и друго на заслужи 

военни старей шини, на 
запасното войнство 

млади хора, които при

ти. Време е да се сочат гре 
шките и виновниците, защо 
то така ще се махнат разни
те машинации на подкупва
не, на семейственост и гру- 
повщина извън организащш-

знуват заедно в селищата и 
по граничните постове.

За тази цел се предвиждат 
тържествени събрания с до 
клади по всички села, посе 
щения на граничните 
ве, спортни 
щения на предприятия 
рана на армейците и пр.

СЪЮЗ- „а Илия Петров и обстойни разисквания, приеха 
проектите за Правилата и правилника на ОК наигн. 
Решението за вътрешната организираност на Мест1ште 

ССРН, Правилата и решението за Мест- 
ССРН и изслушаха изложението

конституционните амандманн

жеиие
те.мията.посто- 

състезания, посе
В разискванията бе изтък

ната мобилизиращата роля 
на ССРН в благоустрояване 
ца селата. В цялата комуна 
най-актуален въпрос е елек
трификацията и пътшцата. 
ССРН трябва да насърчава 
тези акции, да се бори за съ
биране на средства и извър
шване на работите, конто ис 
кат не ръка на специалност. 
Така ще се завърши с осно
вните задачи, които трябва 
да изпълнят селските органи 
зации на ССРН.

Най-прието бе изказване
то на секретаря на комите
та на СК Райко Зарков, кой 
то осведоми конференцията 
за решенията да Президиу
ма на СЮК, а с оглед на 
тях говори и за явления от 
обществено - политическият 
живот на комуната, Той спо 
мена, че някои хора — 
ператори са съдени за хиля
да или десет хиляди динара 
дълг, а служещ в коопераци 
ята Гещамов от Куса врана 
не се съди за значително по- 
голяма сума. Поставяйки въ
прос, защо е така, той сам 
даде и отговор- защото че
сто личните интереси на те
зи, които трябва да преслед
ват, се връзват с такива лич 
пости. Той спомена, че 1с- 
щамов е събирал подписи, ко 
гато е трябвало да ое избере 
председател ма съда.м. н. и.

организации 
нита конференции на 
Вера Миланова, юрист, за 
на СР Сърбия._______

на на
от ст

ли
хора от 
и на
нужда ще са ударната 
ла на армията. Вечерта в 
лята на дома ще се устрои 

Празнуването всъщност ще тър>кеСтвено събрание с до 
цяла седмица по-ра клал от п.п Лухсич, с подход

ящ рецитал, песни и други 
точки, които готвят ученици 

и основното

Тойтиици по предприятията, 
каза, че тази политика тря
бва да се върне в рамките 
на правилното. Стигнало се 
о до подкупване на един и- 
ли друг човек, за да може 
някой да постъпи на работа 
във фабрика. А така 
шият получава работа, а до
брият или бедният стои и 
чака с години. Аз, продължи 
той предлагам Социалисти
ческият съюз да се заеме с 
другите организации в прие 
мането иа работници да се 
възстанови някакъв ред, а 
не да бъде право ма единич
ни хора.

По тези въпроси разисдсва 
и народният представител 
Георги Алексов, Организаци 
ята на ССРН трябва да се 
разбира като организация, 
която иска правилност и 
справедливост при заемане
то на работна ръка, но в ра 
мките иа законните 1 разпо
редби. Иначе, каза той, сега 
шиото приемане ма работна 
ръка не може да се нарече 
правилно. Н еправ илиостн и- 
ма, обаче никой никога не е 
споменал, че в -еди кое 
предприятие или еди кой си 
човек или ръководител е 
направил тези нсправилпос-

Разискванията, колкото и 
моменти да изглеждаха 

отклонени от темите на кон 
фереицията, бяха действител 
но съдържателни. Те обхва
наха редица важни пробле
ми, които заслужават внима 
ни ето не само ма тази орга
низация но и ма органите ма

ПРАЗНУВАНЕТО ЗАПОЧВА 
ОТ 16 Т. М.

си-
за ма

започне 
но. На 16 и 17 декември вой 
ници ще гостуват на пред
приятията в града. Щ*е раз- 

се запознаят е

по-ло-
от гимназията 
училище.

След това в 
ците ще устроят прием за 
представители на гражданст 
вото.

властта.
Стана въпрос за заемане

то на работна ръка, за орга
низирането на идващите в 

за младежта и нейния

хотела армейгледат и ще 
фабриките и с производст- 
вото им, а после ще им бъ- 
дат устроени малки приеми града,живот и за различното

към провинилите
от

ношение 
се хора от комуната. 

Основното заключение от 
би било тако-Програмата за Деня 

на Армията
разискванията коо-
ва: съюз е 

полити-
Социалистическият 

реална обществено - 
ческа сила, а не книжна ор- 
ганизация. Тя трябва да на- 

се махнат бт прак
тиката редица несправедли

ва хората. явления в зае
мането иа работна ръка и 

своеволия, които иос- 
само политическа вреда 

и лична полза иа отделни 
хора. Така например пред
ставителят на организацията 
в Мъзгош в своето изказва
не остро разкритикува поли 
тиката ма приемаме иа рабо

при Груинци 
а вечерта 

тържествено съ-
иите застави 
и „Пионер", 
устройва © 
бранне.

На 22 декември гРУ"а 
опери и групи от о^дестае
но-политическите оргшшза 
иин ще организират споР^ 
»а срсща/а вечерта в дома 
на ЮНА ще се организира 
другарска вечер.

Тъй като празнуването Де
ня на армията тая година се 
съвпада с честване на ли-го- 
дишннната от въстанието в 
Югославия във военното по 
деление на капитан норка- 
пич в Босилеград се подгот
вя богата и разнообрази 
програма.

На 21декември група
ствено-политическите орга*
дежи от гимназията и отпр 
низации ще посети грани

се стои да

ви
пи- ,разни

ят

си

мла

Трайче МИТУШЕВ
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!; Обществен* хроник*
Сесия на димитровградската скупщина

РАЗУМНАТА СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ Е ПРЕДОТВРАТИЛА
ЗЛОТО

Законът или хората 

са нечовочни
Борово иа 15 февруариКРУМ СОКОЛОВ от с

година ще навърши 60 години.
От тия шест 1™Го е^ЛитеИла

по-предани и по-годии бил 
събирал хората, просвещавали 

на социализма

иднатаДействителното положение 
обаче Пс е такова.

Истина е, чо доходът от 
30 и повече милиона динара 
е но-голям е 51 (|/п от мина
логодишното му равнище. 
Но когато се приспаднат от 

доходи и фи
нансовите задължения, про

личите доходи, чнсленос 
тта па работната ръка и ня
кои други показатели също 
нарастват.

Най-важната и сигурно 
най-интересната точка от 
дневния ред па вчерашната 
сесия на димитровградската 
общинска скупщина е „Ана 
лнзът иа деветмесечния ба
ланс на предприятията”.

В момента, когато стопан
ските въпроси са актуалнп

фронта на това наше 
ство. Когато нямало 
носител на властта, 
сс политически, укрепвали устоите 
в планинския край ...А после го понижили 
чиновник в земеделската кооперация, защото т

по-годни да се носят със сложни-

XXX

иск» личитеТози данни, получени от 
сравняваното иа сегашните дошли нови хора,

тс проблеми на обществения живот.
И така този Крум Соколов от Борово понасъб- 

22 години трудов стаж, и си мислил след 
пенсийка и да за-рал цели 

три
живее спокойно.

Белята обаче идва, когато не се надяваш. Та- 
ка стигнала и при Крум. На 1 ноември т.г. неговите 
другари от „Търгокооп", при кооперацията, му връ
чили документ за уволнение, поради закриване на 
неговото работно място — касиер за район Борово.

месеца да подаде молба за

Три месеца преди пенсията — го изгонили.
А Крум не е имал кой знае каква заплата. Като 

попресметиеш излизат някъде към 800 динара сред
но и сигурно е могло мястото му да постои неза- 
кито за още три — четири месеца, щом е щяло да 
коства на предприятието не повече от 5.000 динара.

Сега Крум трябва да се съди с „Търгокооп**, тр
ябва да се жали на работническия и кооператив
ния съвет, за да търси правото си на заслужил пей 
сийка.

А ако съдът и самоуправителите не решат 
негова полза, отидоха прослужените му годинки на 
халос. Кой ще приеме 60-годишен и полуграмотен 
човек на служба днес?

Чух, че в пиротски „Тигър" се приготвили да 
дадат на работниците, които след два месеца ще 
се пенсионират — златни часовници и други разко 
шии подаръци. Проява на човечност и признател
ност към производственика и самоуправителя.

А в „Търгокооп" Крум го гонят три месеца пред 
пенсионирането, и той не може да не се запита кой 
го гони — законът ли или хората?

Крум е обжалвал решението. Струва ни се, че 
най-човечно и законно ще е да се касира уволне
нието му или от работническия или от кооператив
ния съвет, а не чак от съда.

Това би било проява на самоуправителна зря
лост и на човешко отношение към човека.

в

Изглед от Димитровград

в цялата страна, този анализ 
бе необходим, за да се види 
къде се намира и накъде вър 
ви стопанството на комуна-

с миналогодишните деветме 
сечии стопански 
обаче могат да ни подведат 
да си помислим, че димит
ровградските 
ще навлязат в новата година 
без особени проблеми, как- 
внто имат едва ли не вси
чки предприятия в страната.

излизащи от законни разпо 
редби и договори — на сто 
панство не остават ни 2,5 ми 
лиона натрупване. А това 
значи, че доходът е харчен 
за заплати и кредитни и дру 
ги задължения, а спечелени
ят динар е много малък.

Това се вижда от следна
та таблица:

резултати

та. предприятия
А заключението по анали 

за би могло да се каже на
кратко така: Стопанството 
на комуната не цъфти, 
разумното стопанисване в ко 
лективите е предотвратило 
злото.

но

Обща продукция . . . 106.291.000,00 дин. 
Мат. разходи 
Общ. доход . .
Законни и дог. задъл . .

ххх
. . 76.085.000,00
. . 30.206.000,00

6.206.000,00
Лични доходи-бруто . . 21.687.000,00
Натрупване (доход) . .

М. Н. НейковДимитровградските пред
приятия не са никакви тиган 
ти. А именно малките пред 
приятия в страната най-тру
дно са понесли изисквания
та -на стабилизационните ме 
роприятия, които бяха пред 
приети тази година. Недои
мък на оборотни средства, 
загъване в кредити, големи 
борчове и вземания — всич 
ко това е задушавало и ди 
митровградските предприя
тия. Но въпреки всичко по
ложението не е съвсем чер
но.

Някои показатели от ана
лиза ни уверяват в това:

Деветемесечната обща про 
дукция на димитровградско 
то стопанство е 52% по-гол 
яма от деветмесечната през 
миналата година. Тогава е 
възлиазла на около 70 мил. 
нови динара, а сега — над 
106 милиона.

Материалните разходи са 
поувеличени, обаче и дохо
дът се е увеличил с 51%, т.е. 
с около 10 — 11 милиона ди 
нара.

Затрудненията, 
придружавали осъществява 
нето на тези цифри на ди
митровградското стопанство 
са били превъзмогвани 
поне - смекчени със значител 
ното увеличение на произво 
дителността на труда, която 
в сравнение с миналогодиш 
ните деветмесечни резултат 
показва повишаване от 30%.

Трънско Одоровци
2.423.000,00

За толко ниска способност 
за натрупване има оправда
ни причини. Най-важната е 
сигурно тази, че договорните 
и законни задължения по
глъщат една пета част от до
хода, а и тази, че зарад зна 
чително повишаване на сре 
дствата за заплати, което и 
не е могло другояче, те от
насят на димитровграското 
стопанство 72% от дохода. 
Какво тогава може да е на 
трупваието, когато за него 
са останали не повечеч от 
8% от осъществения доход.

Но стопанството изцяло е 
далече от опасността. Ниска 
та акумулативиа способност 
тази година например е ре
зултат и на обективни об
стоятелства. Въпреки увели
чените ЛИЧНИ ДОХОДИ II ДО- 
говорни задължения, които 
поглъщат 92% от дохода, ра 
внището

ТОКЪТ Е ОЩЕ ДАЛЕЧЕ
„Токът е още далече, но 

да се бави до 
— казаха не

отдавна председателят на ре 
жийння комитет Драголюб 
Мнтнч и председателят на 
местната общност в Трънско 
Одоровци Петър Алексов.

От общо 173 семейства в 
селото старейшините на 107 
са подписали договори за 
участие в плащането на еле 
ктрификацията на селото и 
са внесли значителни суми 
(към 10 милиона ст. динара).

Не толкова точни 
ния показват, че за електро 
провода и селската мрежа 
ще са необходими към 25 — 
26 милиона, които ще бъдат 
намалени значително ~ 
стието на населението в-ня
кои работи по електрифика
цията.

Досега са завършени ст
роителните работи по трафо 
постовете, доставени са 400 
дървени стълба и се чака 
хубаво време да се започне 
с копане на дупки, поставя
но на стълбовете и

което ще завършат 
селяни под контрол на спе
циалист.

В ръководството на 
йния комитет има 
Досегашният 
Станоя Петров 
защото е заминал на работа 
извън района. В работата си 
обаче е проявил

самитеняма много , 
нашето село

иа натрупването 
щеше да е ма миналогоди
шното, ако Гумарата имаше 
покритие на 
за още 1.530.000,00

режи 
промени, 

председателразходите си 
. 1 динара. 

Тази именно загуба, приспа 
д-мата от акумулираната ча 
ст на дохода иа стопанство
то, намалява 'натрупването. 
Но загубата на Гумарата е 
реално оправдана. През 
дината, и то сравнително къ 
сно, започна —_ 
йствие иа новите и 
сти, които ще и е работят ма 
ксималио.. При това положе 
ние разходите винаги са по 
големи от приходите особе-

е сменен

изключитеДАВАНЕТО ПО-ГОЛЯМО ОТ 
ВЗИМАНЕТО лна упоритост и голяма за

слуга носи за досегашнитего-Много голяма спънка е от 
рицателният баланс на дава 
нето и взимането. До преди 
две три години димитров
градското стопанство не бе 
ше борчлия, а му дължеха 
партньорите. Сега е обрат
но. Сега то има да дава на 
разни
39.500.000,00 динара, а 
да озема около 21.200.000,00 
динара. Значи чист борч без 
данни за Гумарата) възлиза 
иа повече от 18 милиона н. 
динара, колкото е приблизи 
телната.стойност и на негтро 
дадената продукция.

успехи.
Една забеле^юса 

ния обаче се чуват. Ако ра
ботите по електрифициране 
то се дадели на частни пред 
приемани могло да се стиг
не до нежелани последствия. 
Било

пускането в де и опасе-изчислемощно-

които са
с уча- нужно да се обмисли 

дали не е по-добре да се до 
вери електрифицирането на 
вече опитната „Градня", тъй 
като разликата в цената не 
е голяма, могло иначе да се 
случи скъпо да им се хва
не сътрудничествотоници.

но когато и договорните за
дължения пристигнат за нога 
сяване. Но тази загуба бър
зо се наваксва в следващия 
период, а това значи, 
предприятието ще подобри 
общото натрупваме иа сто
панството в скоро време.

доставчици около 
има

-или

че

с част

жицата, м. н. н.
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Миньорите в »Благодат« отсечени 
от света В Босилеградско: партийните организации

Цяла седмица 

без ток и теле
фонни връзки

Търсят Титовите думи да 

се провеждат в дело
Комунистите от местните организа

ции и партийните клонове в Босилегра 
дека община енергично търсят заключи 
телното слово на Президента Тито, про 
изнесено на Двадесет и първото засе
дание на Председателството на СЮК да 
се проведе в дело.

На досегашните многобройни про

ведени партийни събрания с голямо вни 
мание и охрабрение комунистите осве 
домили за Титовите думи, изказани в 
един сериозен кризен момент. Ето защо 
те енергично търсят думите на нашия 
вожд и учител да бъдат най-последова- 
телно проведени.

Мина „Благодат“ не рабо-, 
ти цяла седмица. Над 200 ру 
дари се намират в много 
трудно положение. Те са се
га в заточение на зимната 
стихия под самия върх на 
Бесна кобила, на височина 
от около 1.500 метра. Тук 
те са останали почти изця
ло изолирани от света.

Снежните преспи високи 
по няколко метра Не могат 
да бъдат овладяни и от най- 
силните булдозери. Защото 
вятъра непрекъснато духа и 
прави нови преспи.

В мината цяла седмица ня 
ма ток. Далекопроводът е 
унищожен в дължина от ня 
колко километра. Миньори
те са останали и без телефо 
нна връзка. В дължина от 
два километра са изпокъса

ни жиците и съборени стъл
бовете.

В такова положение миньо 
рите много трудно могат да 
поискат и получат здравна 
помощ. Тук вече я няма и ме
дицинската сестра, която до 
скоро е работела. Няма ле
карства нито каквото и да 
било друго, с което би мог
ло да се помогне на онези, 
които се разболеят или пов
редят.

Узнаваме, че екип от вран 
ското електрическо предпри 
ятие влага крайни усилия 
във възможно най-кратък 
срок да поправи далекопро
вода. Също така спешно се 
работи и за поправка на те
лефонната линия.

В. В.

Босилеград някога няма редовен ток

Какво се скрива зад честите »дефекти«
съобщителните връзки. Един 
ственото, което Босилеград- 
ската община е имала до се
га. Не работи и дървообра- 
ботваемия цех на занаятчий
ското предприятие „Услуга“. 
За тези стопански организа
ции това са големи загуби.

Последствията са налице. 
И тях никой не може да ги 
опровергае. Но вече трудно 
ще може да се убеди насе
лението, че токовите „дефек 
ти“ са случайни. В тях е съз 
дадено убеждение, че се въ
рши организиран натиск да 
се позволят водите за изгра
ждането на язовир в Горна 
Лисина за нуждите на ВЕЦ 
„Власина“.

Безсъмнение това вече ста 
ва политически проблем. Е- 
то защо не е случайно про
тестното писмо, което Общнн 
ската конференция на Съю
за на комунистите отправи 
до електрическото предприя 
тие в Лесковец.

БОСИЛЕГРАД, Райчилов- 
ци и Радичевци само в пос
ледния месец шестнадесет 
дни нямаха ток! И никой не 
е, сигурен, кога крушките 
ще светят, а кога няма. Осо
бено сега през зимата.

Какви са тези ежедневни 
дефекти — запитват се и не 
годуват хората. Никой не 
им дава отговор, а най-мал
ко ги осведомяват колко дъ
лго ще бъдат без осветление. 
По-точно колко време ще 
се оправят тези силни и е- 
жедневни „дефекти“ на дале 
копровода от Власина до 
Босилеград.

Хората поставят и въпро
са ако се касае наистина за 
дефекти какъв е тогава въ
просния далекопровод. По
точно, съвсем правилно се 
поставя под въпрос солидно 
стта на изработката му или 
пак качеството на поддър
жането от страна на елек
трическото предприятие в 
Лесковац.

Нужно е да се
определени факти.

През миналата седмица 
Босилеград >и споменатите 
села осем дни нямат ток. Как 
и защо — остана без отго
вор. Свещите и петроЛа бяха 
за кратко време разграбе
ни. И пак хората останаха 
в мрак. Това още повече ги 
разсърди и създаде при тях 
голямо недоволствие. Мнози 
на по кой знае кой път по
ставиха въпроса: защо пред
приятието, което има моно
пол и се играе с нервите на 
хората, намиращи се в един 
отсечен и твърде специфичен 
граничен край.

Ето още факти:
В Здравния дом в Босиле

град, поради недоимък 
ток повече пъти са отлага- 

спешни операции. Нера
зумна игра, а става въпрос 
за човешки животи!

Ремонтната работилница 
на автотранспортното пред
приятие е престанала да ра
боти. Няма ток и дефектите 
на автобусите не могат да 
се поправят. Довежда се 
под въпрос поддържането

В. В.

В босшлсградските търговски магазини

Няма запаси за 

зимата на

ни

въпрос,Това е сериозен 
защото може да се случи за 

път тази зима магази-
Трите босилеградски 

делски кооперации и търгов 
„Слога“

земе-

пръв
ните в отдалечените селища 
да останат без брашно, за- 
хър, сол и друго.

ското предприятие
не са отпочнали с при-ощебавянето на зимни стокови 

които са нужни на итзъкнатзапаси,
търговската мрежа в кому- В. В.наВ. В. няколко
ната.

Причина за това разтака- 
не е щото нито една от те
зи стопански организации 

собствени Кога амбулаториите ще започат о работа?За здравните 

проблеми в 

Босилеградско
няма достатъчно 
оборотни средства. Също та 
ка до сега не са успяли да 

съответни кредити 
кредитна 

банка, която за тази цел за 
няма достатъчно сред-

получат 
от лесковашката гл^вшГ'з1раГтвеТш а учреж- ж^А^се^аботи/Ето“ “и 

конто им предлагат причината, че всеки новодо-
шъл лекар малко време ос
тава на работа в тази здрав
на организация. При 
положение, в случай ако не 
се измени, готов съм и аз да 
напусна и да потърся рабо
та в някое друго място 
каза Симеонов.

Лекарят Душко Данов, асо 
йто от неотдавна работи в 
Здравния дом изтъкна, че 
теренните здраствеии амбу
латории имат голямо значе
ние за здравеопазването на 
населението в комуната. За
щото — каза той — сега бол 
ните остават без спешна и 
основна лекарска интервен- 

С оглед на отдалечено- 
на селищата, при сега- 

мо-

сящ проблем се засяга и из
тъква.

Неведнъж са водени остри 
разисквания и неведнаж е 
търсено от Здравния дом в 
Босилеград да превземе мер 
ки за решаването му. Защо
то потребите от работата на 
амбулаториите са безсъмие- 

големи. Особено много 
за отдалечените босилеград
ски селища, които всяка зи
ма по
ват откъснати от 
тези села амбулаториите оз-

Здравните амбулатории в 
четирите босилеградски ра
йонни центрове в Горна Ля- 

Долно Тлъмино, Горна 
и Долна Любата вече някол
ко години не работят редов
но. Напоследък в тази годи- 

преста-наха общо.
население 

голямо

дения, 
основни, но 
жни здравни услуги.

Формално, амбулаториите 
съществуват, но фактически 
никой не ги поддържа и не 
се грижи за тях. В случая о- 
баче за това единствено е 
виновен Здравния дом. Той 
е длъжен редовно да ги под 
държа, защото това нещо е 
внесено в нормативите му 
правила, и защото за тяхно- 

съществуване и работа по 
лучава не малко предназна
чени средства.

Защо е така потърсихме 
отговор от лекарите в Здрав 

дом и от директора на 
тази единствена здравна ор
ганизация в комуната.

сега 
ства.

В случай ако се стигне до 
прекъсването на единствена- 

съобщителна връзка през 
Власина, което е съвсем въз 
можно през тези зимни дни, 
ще бъде доведено под въп- 

снабдяване

за тях и най-ва-
сина, такова

та
на съвсем

Сред селското 
това нещо създава 
недоволство, 
ки събрания на обществено- 
политическите организации

все по-често и иа 
тоя ви- /

1 ше
Почти иа всич-

рос редовното
населението в комуната 

с необходими прехрамбеии

няколко месеци оста- 
света. Зана

в селата, а 
общинско равнище, то

стоки.

ИЧМРИТЕ-ШАНС за афирмация на
НАЙ СПОСОБНИТЕ КОМУНИСТИ
1 ■гшшш от областта иа

обществения 
# Това обаче не

мия ция.
стта
шиите условия, такива 
гат да им предлагат единст
вено амбулаториите.

При недостиг на тоя вид 
здравствеиа служба — изтъ
кна Данев, в Здравствения 
дом дохаждат болни в тако
ва състояние, за което е не
обходимо много по-дълготра 
йно лекуване.

Управителят на Здравния 
дом, хирурга Аншш Стоянов 
е напълно съгласен, че са 
недвусмислени нуждите за 
постоянна работа на терен- 

амбулатории. Като гла 
им ТОЙ НЗТЬК- 

постояинеи

те въпроси 
стопанството
живот и др. лтж^Д1Г
означава, че ще се намали 
ролята на местните органи
зации. Напротив тяхната ко 
м нетен ция в решаването и а 
съвместни въпроси да ре
чем за няколко местни оо- 

и занапред ще се ра

Няма условия за работа
Лекарят от обща практика 

Александър Симеонов заяви, 
че има много големи нуж
ди от амбулаториите. В 
шия дом — каза той малко 
грижи се полагат една така
ва нужда в практика да се 
реализира.

По такъв начин 
Симеонов — не се създават 
и иай-елементарни условия 
за работа иа амбулаториите. 
При това управата иа Дома 
твърде 'несериозно се отнася 
към тоя и към още някои 
други здравни въпроси. Вме 

— продължи Симе
онов, създава се такава ат-

показали за- 
Такъвдо сега не садаге ляь. <**шпация в Босилеград, която

наброява 250 члена. Има се 
мнение занапред тя да рабо 
ти на делегатен принцип 
1а бъде местна конферен
ция Подобни предложения 
за реорганизация съществу
ват в местните организации 
в Долна Любата и Браиков-

(ОТ 1 СТР.)
иителни функции в Общиш 
ската скупщина и оощесгве 
иочтолитическите организа- на
ции. на тази т.е.За реализирането

политика формира- 
от десет чле

на всич
кадрова 
на е комисия
на —~ представители
ки обществено-политически
организации в комуната.

щности 
зширява.

Тези, както и редица дру
ги въпроси най-детайлно ще 
бъдат разгледани на предиз
борните и изборните събра
ния. При това дейно ще бъде 
ангажирана и комисията за 
развитие и реорганизация 
на СК в комуната.

изтъкна

С РЕОРГАНИЗАЦИЯТА ЩЕ 
СЕ ПРОДЪЛЖИ

ци.Мнозина заявиха, че е нуж
но ла се обърне ло-голямо 
внимание върху с^каим- 

иа работата «а чар ши 
клонове и активи. Тук 

трябва да се повди- 
.най-актуални

ните
виа причина 
па досегашния 
недоимък от лекари.се подчер 

момент 
иа онези 

които

В разискванията
та, че изборите са 
за реорганизация 
местни организации,

обективни причини

ето 
ните 
именно 
гат и решават

сто това В. В.в. в.
Страница 3Поради

17 ДЕКЕМВРИ 1971БРАТСТВО ■



Тържествено заседание е 

чест на Деня на АрмиятаБългарската народност ще 

има представител в 

Републиканската КПО
днес ще говори Радомир Ре 
стович, майор в ЮНА.

След това ще бъдат връч 
ии награди на най-ааслуже 
лите в организацията и ае 
циите на общонародната и 
териториална отбрана в С\ 
рдулишка комуна.

По такъв начин достой» 
ще бъде чествуван тридесет 
годишния юбилей от основг 
ването на Първа прелета* 
ска бригада и в Сурдулицг

М. В.

Съвета по народна отбра- 
нрн ОС в Сурдулица ор- яасе-на

ганизира тържествено 
дание в чест на Деня на 
ЮНЛ. По този случай са ра 
зписани наградни темата за 
средношколската младеж и 
тази от основните училища.

Поздравително слово пред 
нрисъствуващите ще изнесе 
Йован Петрович, председа
теля на ОС в Сурдулица, 
за значението и ролята_ 
ЮНА от основаването й до

— Във връзка с това, по
литиката ,иа СКС и Поръки
те па Конгреса па културна 
та акция за афирмацията на 
народностната култура и въ 
зможпоститс тя да се раз
шит и българската народ
ност да се включи н ползва
нето пи блатата па по-шнро- 
ката култура па народите и 
■ юролноститс на страната ни 
Мале Николов предложи в 
Републиканския отбор на 
Културно - просветната общ 
пост па СР Сърбия да бъде 
избран и един член на бъл
гарея ата 11арод| юст.
ГГрнсъствуващнтс приеха 

предложението.

— да развием междуобщп 
нско сътрудничество п орга
низирането па културните 
акции.

Републиканският отбор на 
Културно - просветната об
щност на СР Сърбия в под
готовките за шестата си ре
довна скупщина, която ще 
Се проведе на 20 декември 
организира неотдавна в за
лата на Общинската конфе
ренция на ССРН в Ниш за
седание е представителите 
на общинските, градски и 
междуобщинскн културно- 
просветни общности в СР 
Сърбия. Прнсъствуващнте ра 
зискваха върху иредложе- 
ния Статут на Културно-про
светната общност на СР Сър 
бия, върху предложената 
структура на Републикан
ския отбор на спомената об 
щност а неговия секретари- 
ят, задачите на културно-про 
светците общности в осъще
ствяването Поръките на Ко
нгреса на културната акция 
и върху предложената про
грама за културните акцш1 
на Културно - просветната 
общност на СР Сърбия.

Във встъпителното слово 
Милош Евтнч, секретар на 
Културно - просветната общ 
ност на СР Сърбия и изказ
ването на участниците в ра
зискването, между другото, 
се изтъкна:

— Културата не е достоя
ние само за хора с високо 
образование, нито пък е при 
вилешя само на развитите 
краища в Сърбия.

— трябва да се направи 
истинска крачка напред в 
културното творчество на 
нашите народи и народно
сти.

на

— да сс проведат в дело 
поръките, отнасящи сс 
лспрошпщналмзцрансто 
културата в Сърбия.

към
В Клисура ■ Божицапа

— да сс попречат тщиопа 
лпсгнчссклтс явления в кул
турата. Концерт на народни и 

забавни мелодии— да сс ликвидира .негра
мотността.

— Предложенията състав 
на Републиканския отбор па 
Културно-просветната общ
ност да бъде н професиона
лно и регионално по-песоб- 
хватен.

нцерта ще се изплатят о 
средствата конто е отпусна 
ла Републиканската култур 
на общност на СР Сърбия О’ 
Белград, тъй като приходи 
те от входните билета не щ< 
бъдат в състояние да покри 
ят разходите.

Такива акции допринасят 
за културното развитие н: 
селата в които живее бългг 
реката народност и те тряб 
ва да се практикуват и по 
нататък.

8 чест на тридесетгодшп- 
нииата от въстанието в стра 
пата ни и основаването на 
Първа пролетарска бригада 
— Деня на създаването на 
ЮНА, към края на тази сед
мица Народния университет 
в Сурдулица ще организира 
в Клисура и Божица кон
церт от народни и забавни 
мелодии. Пред населението 
от българската народност в 
двете споменати села ще на
стъпят изтъкнати естрадни 
певци. Разноските около ко-

М. В.

ФК »Радник« на трето место 

в Нишка зона м. в.

Завършено е есенното пър През пролетното първенст 
веиство в Нишка футболна во в „Радник“ ще настъпят 
зона. В него ФК „РАДНИК“ няколко младя футболисти,

г1Г~.,,лт,тт„ __ _ „ които през есенното не саурдулица е заел трето настъпвали, а очаква се и 
място с 22 точки, което му 4 възвръщането на стандар- 
и отговаря въз основа на ка- 'дния централен защитник 
чествата, с конто разполага. — Бранислав Стошич от ар- 
Пред него са „Тимочанин“ мията. 
от Княжевац, който ведно 
държи и първото място в 
есенния дял на първенство
то в Нишка зона с 25 точки, 
а на второ място е „Слога“ 
от Ниш с 23 точки.

ЕДИН СРЕЩУ ПОЛОВИН
СЕЛО

Както е известно 45 дома
кинства от с. Драинци през 
миналата година доведоха 
вода по домовете си. За та
зи крупна акция всяко от 
споменатите домакинства е 
вложило по 500.000 ст. дина
ра в пари и работна ръка, а 
цялата акция струваше око
ло 20 милиона стари дина-

по-точно срещу всяко дома
кинство което е участвува
ло в изграждането на водо
провода. С тези тъжби Гри
горов иска да докаже, че 
има право на вода, въпреки 
че не е участвувал в акция
та и същевременно иска да 
забрани водата да се упот
ребява за добитъка. Об
щинският съд веднаж 

излизал да разрешава въп
роса на място, обаче сега е 
насрочено ново дело, което 
в това и в съседните села се

Такъв резултат през есен
ното първенство „Радник“ е 
постигнал благодарение на 
умелото си подготовяване, 
дисциплината на футболис
тите и всестранното ангажи 
райе на управата на клуба.

Този клуб през последни- 
забележил 

най-добри резултати през 
тазгодишното есенно първен

— да се обърнем по-серио
зно към селото и обезпечим 
неговото културно развитие, 
като напр: изграждане на 
добри съобщителни връзки, 
електрифициране, отваряне 
на библиотеки, читалища и 
домове на културата.

— да придобием училища
та и просветните работници 
на село за културните дей
ности, като възвърнем авто
ритета на същите, ценим 
труда им и правилно ги въз 
награждаваме.

Подготовките за пролетно
то първенство ще започнат 
от 5—10 януари 1972 година 
— изтъкна треньора на ФК 
„Радник“ — Боривое Стаи- 
кович. По такъв начин мо
же да се очакват по-добри 
резултати от „Радник“.

ра.
Мнозина от ония, които 

на времето отказаха да уча
ствуват в тази акция сега 
искат да се приключат към 
водопроводната мрежа. Е- 
дин от тях — Борис Григо-

те 10 години е

очаква с голям интерес.

ров дори е подал 45 тъжби, М. В.

ДобЪр пример но бротство 

и единство между нородите 

и народностите
Миналата седница на Тех

ническия училищен център 
„М. Пияде“ в Сурдулица го
стува Училищния техничес
ки център от Прешево.

Между гостите бяха 8 пре 
подаватели с директора на 
Техническия център в Пре
шево и около 100 ученици от 
този център. Учениците бя
ха от сръбската нация, алба 
нската народност и циган

ската ентическа група; Те 
най-напред изпълниха за у- 
чениците и преподавателите 
от Техническия училищен 
център в Сурдулица и хора.

След обед се проведе от
четно изборно събрание на 
средношколската младеж от 
Техническия училищен цен
тър в Сурдулица на което 

присъствуваха и гостите.
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Горна Любата Куса врана

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА ЩЕ ОТПОЧНЕ 30 милиона за отбрана 

от ерозиятания комитет по електрифи
кация Стоичко Андонов ни 
заяви, че всички досега пре 
дприети подготовки ще бъ
дат завършени до края 
тази година. По тоя начин

В следващата година в 
околността на село Куса вра 
на, край реката, ще се уве 
личат хектарите с гора и тре 
вни растения.

„Ерозия" от Ниш е отпус
нала 10 милиона за урежда
не коритото на реката и 20 
милиона за залесяване и 
създаване на тревни компле 
кси край нея.

Работата по залесяването 
и затревяването ще се извър 
ши от населението на Куса 
врана и близките села, а въз 
награждеиието ще си полу
чат в натура — ще бъдат ра 
зрадени: горско семе, гор

ски фиданки, изкуствен тор 
и друго-, за да си залесяват 
частни площи.

Съществува обаче и друго 
предложение от местната об 
щност на Куса врана —• сел 
яните да завършат работите 
по залесяването и уреждане 
коритото на реката, а „Еро
зия" срещу това да им оси
гури строителен материал и 
машини за строеж на пътя 
от Т. Одоровци към Куса

на

с конкретните акции за из
граждането на далекопрово 
да и слабо токовата мрежа 
ще се отпочне още от нача
лото на идущата година.

За да успее изцяло с елек
трификацията в тези две се 
ла, и за да бъде възможно 
най-кратък срок да бъде завър 
шена, по мнението на Андо 
нов необходима е известна 
материална помощ и от об
щината.

врана.
Както узнахме в община

та — въпросът може да се 
реши и така. м. н. н.в. в.

Проектът. за електрифика
ция на Горна Любата и Му- 
сул е готов. Той е изработен 
за кратко време от електри 
ческото предприятие във. 
Враня.

Съвместният комитет по 
електрификация на тези две 
села твърде дейно работи да 
се ускорят подготовките за 
отпочването на тази обем
на и скъпа акция. Засега 
най-много се предприемат 
мерки за събиране на средст 
ва от населението. За тази 
цел се ползва присъствието 
и на мнозинството хора — 
строители, които през по-го 
лямата част от годината от- 
съствуват от селата си.

Населението и в двете се-

дадат и по 500.000 динара 
стари динара. Разбира се тук 
става въпрос за голямо въо 
душевление на населението 
електрификацията да се ус
пее. Това, както и единство
то по тоя въпрос на населе
нието и от двете села е също 
много важен момент, който 
ще има окончателно значе
ние за успеха на тази акция.

Местната общност в Горна 
Любата е решила местното 
самооблагане за 1972 година 
изцяло да използва за изгра 
ждането на далекопровода 
от мината „Благодат" до 
селото. Ръководството на та 
зи общност предлага само
облагането да се въведе в ра 
ботната ръка. В случая все
ки трудоспособен в селото 
ще бъде длъжен в акциите 
по електрификация да даде 
от осем до десет трудодни. 
Това ще е от голямо значе 
ние, защото по тоя начин се 
разчита да се осигури работ 
на ръка в стойност от около 
30 милиона стари динара.

Председателят на съвмест

Изграждане ва водопровода в Градини

Армейците изпълниха 

задачата си предсрочно
Както ни осведоми по-на

татък председателят на ко
митета по изграждане 
водопровода, занапред оста
ва още да се положат тръ
бите от резервоара до край
ния потребител. Когато 
приключи това към 70 семе
йства в селото ще получат 
вода, а същевременно в „ста 
ро" Градини ще има някол
ко обществени чешми.

цията по изграждането на 
водопровода се преценява 
на стойност от 150 хиляди 
динара.

* Комитетът по изграждане 
на водопровода даде за вой 
ниците тържествен обед

Комитетът по изграждане 
на водопровода в Градини, 
Димитровградско, тези дни 
даде тържествен обед по слу 
чай приключване работите 
от страна на частите на 
ЮНА, участници в тази тру 
дова акция.

на

На тържествения обед от 
по из-нмето на комитета 

граждането на водопровода 
и цялото село, благодарностла е готово да поеме макси

тази
се

мално участвуване в 
благородна акция. С мнози
на земеделски производите
ли, с които разговаряхме са 
готови в електрификацията 
да участвуват и с материал ^ 
ни средства и с работна ръ
ка. Някои заявиха, в случай 
ако се успее в акцията ще

за участието на частите на 
ЮНА, изрази председателят 
на комитета — др. Григор 
Станчев. От своя страна, ка 
питан Боривое Панич благо 
дари за вниманието и тър
жествения обед.

Именно, според плана, гра 
ничните части, на ЮНА в
Димитровград, подсилени с 

от Ниш, Ст. Н.инженерни части 
трябваше да изкопаят 4,2 км 

полагане па тръбировове за 
и резервоар 
При това, 1,3 км и резерво
арът са в скалиста местност. 
Тези свои задължения вой-

Клисура с обем 60 м3.

й ЧИзбирателите
недоволи

/ш
/$% 1Ц|?

изпълниха за твърдениците 
къс срок, приблизателно

ако позволят
ме

сец, така че 
климатическите условия ця-

акция може да приклдо 
на годината, вме

лата
чи до края

1 май, както е план и- ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:
—- БУЯНОВАЦ 
_ БОСИЛЕГРАД 
_ ВЛАДИШКИ ХАН 
_ ВЛАСОТИНЦИ 

• _ ЛЕБАНЕ
- ВУЧЙЕ 
— ГЪРДЕЛИЦЛ и
- СУРДУЛИЦА

сто дореят също така разговор 
с председателя на ОС и със 
секретаря на ОК на СКС в 
Сурлулица по споменатите 
въпроси.

Но дори и да не поз-На 12 декември се прове- 
няколко събрания на 

в клисурски
рамо
волят условията, блалодаре- 

оебеотвержеиия труд
доха
избирателите, 
район. Събранията разгледа- 

- плана по сто-
ние на
иа войниците акцията ще за 

Участи-ха проекто _гмд,г
панското развитие яа сурАУ- 
лишка община от 19/1

измененията в оюд- 
ОС за тази година

върши предсрочно.
ето иа частите иа ЮНА в ак-М. В.година, 

жета на 
и други въпроси.

Почти на всички събра
ния се констатира, че в про- 
екто-плана до 1975 година не 
са предвидени много набо- 
лели комунални проблеми 
този район като: електри
фикация иа иееликтрифици- 
раните села и махали, изгра 
ждането на пътя Власииа
Стрезимировци, довършване 

училищни сгради

Отчетно-изборно събрание 

на запасните офицери /В
.V: г
приема спестовни

дишна лихва от 6 и 7,5 на с^°
Всички спестовници с влогове от 1.000 и по- 

вече носи динара са застраховаш от последствия, 
та на злополуки.

Банката води валутни сметки на частни лица 
със заплашане на лихва от 6 и 7,5 на сто. 
Спестовната служба в централата на банката 

работи всеки работен ден от 7 до

влогове със заплашане на го-

пълен принос в организира
на общонародната от- 

взема дейно учас-
На 12 декември в Димнт- 

проведе редовно 
събрание 

запасните офи

мето 
брана и
тие в обществеио-политичес

общината.

ровград °е 
отч етен о- избори оиа някои 

итн.
иа Съюза на

Участниците изслуша-
Съюза през от 

период

Онова, което е предвидено 
в плана до 1975 година, по 
правило е много късно, ню 
защо избирателите от този 
район изискат да се прераз
гледа проекто-плана и най- 
иаболелите комунални проб 
леми да се
за разрешаване през първи
те голини. Избирателите тъ-
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живот накияцери.
ха отчета на 
четния двегодишен

19 часа.Запасните офицери изпра 
телеграма до Върхов- 

Тито
предстоящите тиха 

запасните офице- иия Телекс — 166-79 УКБ 
Телефони: 20-15, 21-15, 33 63

\.и доклад за 
задачи па комендант маршал

и избраха нов общински от- 
иеобходимия брой кори.

бор и 
своя мисии.

внесат в плана заключиха, ие
дава

Делегатите 
тази организация Страница 7
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На тема: Ученикът в семействотоНСКИК1Шав нуабпл, купую 
К1ШЖЛОТШ1 о голо голишапс 
(уси!) жено И я но мого дн 
нршшрнм до нонцерчот И 

половин опит пропадс, 
Купи мпркс, на бърже към- 
то општипуту. Иплеидаил 
съм се, мислим готопа рабо- 

съга чо со опрани н чс 
стигнем н да покопам мал- 

— дън божи, дън голсм. 
Ка там — моЬлчсто га нема. 
Йодна женица се згрчила у 
Ьошо н она чека и каже дс- 

момчето отишло при на
чалника да рсисришо 
.'бърчи се а у друго Иошс и 
чекии, чекай — цел саат. Мо 
мчурлякът дойде, склона ми 
пскико на машинуту белеш- 
куту, налени марбе, удари 
печат и ми го нодаърли. Я 
нану, на бегай на горният с- 
таж. И она ги> нема. Служи
телят у коридорът ми рече 
да почакам, оти отишла, ка- 

бая у ВЕЦЕ. Ваиу ме 
яд. Закюта сп. Поче да нре- 
сметам при койега Вецу или 
нри койу Всцу да йе отиш
ла. Има йсдън Веца обущар, 
има. йсдън Веца тишлер, а 
знам и йеднога Везу иензио- 
нера. И тамаи емнели пуле
ла нойдем да гю окам, ка од 
сунротн се отпоршне прага, 
осети се малко бъздеше, и 
она излезе. Брей, рско 
йоще си сп прост, байе Джо 
ре, не си знал до съг лека 
пеца йе кенеи. Набелената 

написа

лъсканибелила, църпнла 
нлапезн, гребенче н лругье 
ЛраИГуЛНЙС. Я СИ КЮТ11М и
чекам (а за чеканьо ли мн 
не, тужнце боже1), а она се 
очоасчуйе, демек докаруие 
се. Нади ню часошнпс

нолошш саат мнну. Ио- 
нзшшяпа се,

синаи ошло письмцо оди 
II тога. Тате, пнеуйе дс- 
П тето съглам с доктор- 

екю букае, педнъг да мн 
пратиш ретншку колко 
рез илачуйеш, та ако може 
оди държинуту да измъкнем 
иекою пару и да 
берем за леб и със лсб. Ар- 
ио йе тоаа, помнели сн, енн- 
дракът со сеча н 
работу, знайе дека смо 
голоча крнво-лепо, ама 
йе арно дека я требе 
знм у град н да се мотам по 
концеларнйе на опттннуту 
н да сакам туя ретншку, о- 
шщнялну, кнко се каже. Не 
ма кой, каже бабата, ти Джо 
ре че слазнш щом тека смо 
осамслн. А мене, тужнце бо- 

слазсшс ли йе! Вре
мето се опранло, меко кнко 
душнчка, землята 
па се просушнла, слънчнце 
грейнуло, а зеленикавата мо 
руза моли за копаньс. Яд ме, 
та не внднм, ама нелн йе 
зор, нелн това йе за 
нзтрншък студент, попрсмс- 
ш! се малко, понзмн се н у 
съвннянье пойдо

XIV. Планова 

работа и през 

ваканцията

тонаио-

где
поминем дам

ело продума, 
каже без иремо съм улезъл, 
било време за иодручушиье. 
Я се усмипкуйсм. Носле нои 
реко, кнква мука мо йе на
карала да дойдем н кикну 
ретншку сака синът мн. Лр- 

рече она, нанну со и она 
малко да сс налендзн, 
чс требе първо да идеш нрн 
порезджнйете, та оди ньн да 
узнеш ретншку, дека порез 
сн платил, на носле я че ти 
дадем другу ретншку за тво 
йтога сина. Поче да казунсм 
кнко я на дреме сн нлачам 

нс ас. Нри-

косн знайе
сн
НС

да ела* ка нешто
но ама

а) Детето има слаби бележки 
какво после?

же, за

накнела
порез, ама она 
ча мо у собу туя н туя. тури 
сн кануту, нзпцува нешто за 
себе сн, на на друга арата. 
Ка там, а оно се збралн код- 
жа човеци. Разпеияинлн сс 
за нскнкав нузбал, на мн се 
чини чс сс нзсду, че се зндп- 
1Ю ко пцета. Рско пак добър 
ден, попакашля сс, ама кой 
ме бакарн. Но йсдън замай, 
требо да йс мпнуло нолошш 
саат, йсдън момчурляк ме 
в иде н ме пита за койи съм 
я вузбалнстп. Рско му дека 
не съм за вузбалнстп, пело 
за ретншку теквуя н теквуя. 
Он се ко прнсетн дека нс йс 
у кавену, рече на другите да 
излязе, а мене мн даде стол 
да седнем. Прнседо н запали

в края на полугодието доие- 
и ги покажат иа ро

ти зарадват, а други ги 
и самите ученици са

жо тия Когато учениците
си книжкисат ученическите 

дителите си, някои от тях 
разочачроиат. Същевременно 
или радостни, или разочаровани. Онези ученици, ко 
иго през полугодието са работили сериозно и с ус
пех завършват полугодието, получават похвали и 
награди. Обратно, онези пък, които донесат една, 

слаби бележки, причиняват непри-

нашия

у град. Е 
што, че рече некой да ндеш 
пешке — качи сс ял у авто
бус, ял на коня и готова ра
бота. Не може! Насметомо 
се. Я си продадо клюссто йо 
ще йесенъска куде Богороди 
цу, баш у онова време ка 
почеше да тутню автобуси 
къмто нашето село. Реко сн 
тъгай, кнкво че мн йе клю- 
се при туя леснотню. Тека 
реко, ама нзедо кнкво не йе 
за ручанье, отн ватобусът 
нде йедън месец, а после 
спре пустинята. Кажу шовн-

две или повече 
ятностн иа родителите си, които в повечето случ 
ги осъждат, а понякога и физически наказват.

За слабите ученици този момент е също толко* 
родителите им. Децата

си,

ва неприятен, колкото и за 
се затварят в себе си, преживяват кризиси, отояг- 
ват да общуват и в моменти на духовна отшелни- 

вглъбеност доживяват психически депресии.
Родителите пък обикновено мислят как да на

кажат детето, за да почувствува последствията от 
своето бездействие, вместо реалистично и с пълна 
съотговорност взаимно с детето да потърсят съще
ствените причини за слабия успех. Не бива да се за
бравя, че родителят е призван да помисли как ще

него действително

жснстина зачас ми 
ретишкуту и това не ме чу
ди, ама ме удзвери ко си не 
потроши големите нокти по ческа
оная железца на машинуту. 
Ка я излезо из онштинуту а

цнгару, а н момчето запали. 
Прашуйе ме зашто съм до-

Марин Младенов
помогне на детето си в тоя за 
кризисен период. Много родители не схващат, че 
това е, може би, опущение, което има временен ха
рактер и което може да се поправи, ако се открият 
правите причини и детето започне да работи плано

1
во и систематически.

Естествено е, че родителите не могат да бъдат 
равнодушни към (не)успеха на своето дете в учи
лището. Но те едновременно трябва да бъдат и са
мокритични, като приемат горчивата истина, че 
част от вината за неуспеха на детето си носят и са-ШОПСКА ХУМОРЕСКА мите.

Как трябва да се отнасят родителите към дете
то, което в края на полугодието покаже слаб ус
пех?

шъл, а я му казуйсм. Име и 
презиме каже он, име и пре 
зиме кажем я. После поче да 
тарашуйе по голему киигу 
с листове широкьи кнко об- 
ге за свадбарску башщу. 
Гледа, гледа, иде с плавез 
одозгоре надоле, разгьеле ме 
пипну. Тука си, каже, добре 
йе каже, ти си платил да
нък. Иди малко се поразоди 
из чаршию, купи маркье те- 
квея и за толко паре, па дой- 
ди след йедън саат. Йезикът 
ми рипи нешто да каже, да 
галати, ама думете се загла- 
више меджи зубите. Реко си 
по-арно е да си трайем, за- 
щто ако га расърдим цел 
дън че ми праи туя ретишку. 
Идем из чаршиюту, ама не
што ми човръка сърцето. Ми 
слим си на морузете, мислим 
си на пут, мислим си на ба- 
буту кико, копа по гьивуту 
на ридарът. Занел съм се те
ка и за малко йедън да ме 
згази с авто. Отвори пеидже 
рчо и ми рече нешто што не 
йе за казуванье, ама и я не 
мого да преюотим, та му 
спомеиу там майкю граджан 
ску. Пойдо да купим мар
кье. Будкаджията отишъл да 
копа градину, рекоше ми, 
че идеш понагорйе. Отидо 
там, а оно младиньа се збра- 
ла, купую некикве ретишйе

йорът пречукал колетията, 
кажу путът бил бетер оди 
гребенци и не знам кикво йо 
ще там. Затова съг пеша би- 
йем пут кико у онова старо 
време, а не йе защо съм скъ 
рчав или не одбирам оди но 
вото време. Ногу пред ногу, 
а с човеци, а сам, а с орату, 
а кютечки и стиго у град. 
Не сака да свърчам при ро- 
днине, нело право улезо у 
општинуту. Бошке, колко 
много врата има, помисли 
си, кой ли дава леб без мо- 
тику на тия човеци. Дзвери 
се половин саат, бълта по 
коридорйето, задзърта у ре- 
тишкете по вратата и наме
ри тая што ми требаю. Пот- 
ропа, никой не се обаджа, 
па улезо, стури си шубаруту 
ко човек и реко „добър ден“ 
Ама нема на кога. Оная за- 
ди масуту, чиновничката де, 
се задавали с бурек па само 
коколи с очи. Реко да истър 
чим за водицу, ама гю попо- 
гледа и си реко дека на тек
вуя биволицу нема ништо да 
буде. Прегьлтну она големият 
залък, позбра трошицете, гъ 
лтну гьи, а я реко и ретию- 
ту че изеде. После извади ог 
ледалце, па извади пешкир- 
че, па се пообриса (дулица- 
та вой се лъщеше оди блаж- 
иину»), па извади некиква

оио по мене е повървшне и 
службениците. Демек — ми- 
иуло работно време. Мене 
пай поче да чочърка нешто 
у мешинуту. Добре ми гово 
реше бабата лебъц да си уз- 
нем. Айде, реко, да апнем 
нешто по кавенете. У йедну 
кавену — пълно, некшсьв ба 
нкьет, некнкво големо гое
не. У другу кавену празно, 
ана манджете им не биле йо 
ще готове. Пратите ме у не 
кикъв мотел, демек ан на 
автопут, ама там па се на
били странци и плямпаю не 
што и мене ме вати срам да 
ручачм с гьи. Отидо на вур- 
нюту, почека йсдън саат, по 
бута се там с граджане и 
граджанке, купи йедън леб 
и вати путът къмто село. Ка 
стиго у седо тамън лебът 
беше изеден, а слънцето за- 
оди. Бабата добре меи згала 
ти и рече дека не йе арно 
съг под старе године да се 
замлачуйем и ошлакуйем из 
градът, нсло да си гледам ра 
боту. Бага, помисли си, са
мо това галатенье ми требе
ше дънъска. Друг пут, жено 
кисела, тебе че те прачам у 
град за ретишке, а я че си 
копам морузуту. Мене ми 
йе по-лъко да окопам голе- 
муту ниву, нело да вадим 
йедну ретишку цървиву!

Съвсем естествено и разбираемо е, че голямо 
число родители, поне временно, ще променят сво
ето отношение към детето. Тези промени в отноше
нията се манифестират най-различно: в студенина, 
неизпълнение на някои искания на детето, намаля
ване на забавните и другите нужди, с което се це
ли детето да почувствува последиците на своята 
слаба работа. Но прн това някои родители, най- 
меко казано, прекаляват като отнемат на детето 
правото на сън, почивка, храна, което няма никак
во възпитателно влияние, а представлява физичес
ко изтезание, което в крайна сметка неизбежно по
стига обратен ефект.

Следователно, длъжност на родителите е да 
помогнат на детето да преодолее временно изник
налите трудности, които действително са последи- 
ствне от неговата слаба работа, но пред които то 
е изправено с цялата си безпомощност на развива
що се същество.

Преди всичко, за да му се окаже доброжелате- 
помощ, трябва да се проследи дали детето ре

довно е отивало на училище, какво 
ното му състояние, какви са били условията за ра- 
оота у дома, сред каква компания се е движело и 
какво е работело в нея, какви са умствените му 
способности п трудовите навици. Това е един вид 
установяване „диагнозата". След анализ обаче 
тези фактори, трябва да 
решаващо значение за неуспеха, като клед 
потърсят начините и пътищата за най-целесъобраз
на помощ.

лна
е здравослов

на
се установи кое е имало

това се

С други думи, само родителят, които прояви ре- 
алистичност и има искрено желание да помогне на 
детето си, може да очаква промени, които ще до
ведат до подобряване на успеха през второто полу
годие.

Слободан Василев
I
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След конкурса за издателската 

на български език

а * просвесща ★ изкуствоп[;& 17( г
дейност

РАСТЕ
ТВОРЧЕСКАТА
ПРОДУКЦИЯ
* Тая година би трябвало да се печата около 

80 печатни коли
* „Мост” ще излиза двумесечно на шест печа

тни коли
Вчера завърши конкурса на издателската де

йност на български език, който обяви издателство 
„Братство” за публикуване на отделни издание през 
1972 година. На конкурса се обадиха 15 автори с 14 
заглавия и то: 3 — публицистика, 7 — литература, 
2 — наука и два наръчника. Всички автори са бъл
гари, само един от друга народност. Според програ 
мата на издателството през тая година трябва да 
се почетат 85 издателски коли, а според предложе
ните заглавия има почти двойно повече.

Във връзка с осъществяване на издателската 
програма разговаряхме с редактора МИАЕ НИКО
ЛОВ, който между другото ни каза:

— На конкурса се обади
ха достатъчно автори с ка
чествени работи и може сво 
бодно да се каже, че конку 
рс като .метод на работа в 
тази област изключва възмо 
жност за създаване на моно 
поли от групи й отделни ли
ца. Сега до края на декем
ври самоуправителните орга 
ни трябва да вземат оконча 
телно решение за физионо 
мията на издателската дейно 
ст през идващата година и 
уточнят заглавията за печат. 
Обемът <ще бъде 85 печатни
коли.

— Как се стигна до това 
обема на из-

превеждането и на сърбо
хърватски език, за да може 
да се запознаят културните 
среди в страната с това мла 
до творчество. Същевремен
но мога да кажа, че между 
предложените заглавия има 
твърде интересни за читате 
лите и вън от рамките на на 
родността.

Сътрудничество между крайграничните общини

САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ДРАГОМАН ИЗПЪЛНИХА 

КОНЦЕРТ ОТ НАРОДНА МУЗИКА
— Какво е мнението ви за 

на тая изда-финансирането 
телска дейност?

—Досега имахме ^финанси 
ране на 
ство” като цяло и тия сред-

издателство „Брат- ра. Синиша Нейков, управи- 
на културния ценътр 

връчи на гостите 
книги — издание на издател 

„Братство” в Ниш. От 
I на гостите благодари х

лите на битовите 
ния. Разбира се, този факт 
никак не отрича качествени 
те изпълнени на оркестъра, 
особено на народните хора, 
мо намали ефектността при 
изпълняването.

Общото впечатление оба 
че е, че гостуването на дра- 
гомаиските самодейци е ус
пешно, а изпълнената прог
рама интересна и качестве
на.

След изпълнения концерт, 
в димитровградския мотел 
Културният център от Дими 
тровград даде тържествена 
вечеря, която измина във 
весела, дружеска атмосфе-

изпълне-В рамките на крайграиич 
мото сътрудничество между 
Димитровград и 
общини от НР България, те
зи дни, самодейците при чи
талище „Драгоман” се пред 
ставиха на димитровградски 
те зрители с концерт народ
на музика.

Програмата бе съставена 
от изпълнения на битова ггев 
ческа група, соло- изпълие- 

изпълнеиия на танцов 
състав. Всички изпъл 
бяха на сравнително 
качествено равнище.

част

да се увеличи 
дателската дейност? 
—През тая година за 
втори път обявяваме 
конкурс и това показа, 
че интересът всред тво 

от нашата наро

тел комплетисъседните
ство . 
името
Благой Божилов, председа
тел па читалище „Драгоман”.рците

дност расте. От друга 
страна нашата издате
лска дейност напредва 

момента, когато тря
бва да се осъществят 
заключенията иа *епУ 
бликанската скупщина 
на СР Сърбия за уве
личение на издателска 
та дейност на народно 

и Препоръката

С тази програма и госту- 
самодейцнте от Драване на 

гоман окончателно се изпъл 
нц плана и програмата 
сътрудничество между Ди
митровград п съседните об
щини в НР България за тази 
година. Програма за по-ната 
тъшното сътрудничество на- 
йвероятно ще се изготви 
началото на идната година.

нав

пия и
омесен
пения
високо
Обаче, най-популярната 
от програмата, безспорно из 
пълни танцовия състав, 
йто сс представи на димит
ровградските зрители с ня
колко кръшни български и а 
родни хора.

От друга страна, не по-ма
лък интерес побуди и бито- 

певческа група, тъй ка

в
стите
на конгреса на култу- 

на Сър-рната акция 
бия, състоял се неотда 
вна в Крагуевац. Страх

_. Каква е оценката
за творчеството на бъл 
гарската народност. отлети в безкраяватато димитровградските

дейци не развиват гаъкв вид 
самодейност. При това ста
ринните песни, които изпя 
групата намериха по широк 
отзвук сред зрителите.

Между соло-изпълиителни

Когато моята пролет 
Ти ще откъснеш цвета на младостта ми 
И все в едни прегръдки ще остана аз.

започне да ни мъчи, а тогава...

само*
— Колкото повече се 

издателска
тГдейност, толкова «а 

и творческите 
години

Моиотония ще
растват 
сили.

«а Г,У6Л„
диетиката, науката. Ь 
сс обогатява културата на 
българската народност

това е значите- 
към културата 

Затова занапред 
повече да се на-

Преди Тогава ще спя при тебе до друга ...
Ти ще кълнеш и плачеш тъй нещастно.
Аз ще викам, ще те бия рездушио...
Ще забравя днешната хармония.

Страх ме хваща когато си спомня, 
че може да ми омръзнеш и да ми дотегнеш.^ 
О, дано си вечно хубава и млада, 
вечно тиха, вечно непозната.

ства се използваха за^печатс
Не иа вестник н Р ^д0_ Се изтъкнаха 
Другарче и спиоаии ,, леева Владислав Тодоров и

ст“ и отделните издани>1. _^ нлойка Китова, а също ус 
тоя година би гря ва пеши0 беше представянето и
лените издания да Ф яблка Истаткова, Гинка
спрат според преможенат иа^ Борка Арме„ова и
програма, а което няма да Стефка Ангелова,
сврьзва с финансирането н да съжалвшю, .трябва да
вестниците и списанието. То тбелеЖИм, че съпровожда?<*глтаггг
богата творчека и • А ще а отсъствието па битови
ка дейност, пародии инструменти в ор-

Л кестъра, разочарова любите

и съ-
щевременно
лен принос 
на страната, 
трябва още 
сърчава 
то. През тая година е запла
нувано две заглавния, с кои
то имаме за цел да ускорим

Иван Алсксов, 1Уа класнашето творчество-
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Загадки на 
съвремието

Имало ли гости 

от други светове
не е летял Александър Маке 
донски или някои негов у- 
чен, а -неземни хора — изсле 
дователи на нашата плане
та.

Иначе турският адмирал, 
правил после картите, нико 

е плавал с корабите 
си до Антарктида, защото е 
била открита едвам три сто 
летия след него, не е знаел 
за потъналите средиземно
морски острови, нито кра
кът му е стъпвал на Гренлан 
дия.

псл“. Само Лот и дъщерите 
му се спасяват, а жена му, 
която се обърнала назад, се 
превръща в стълб от 
Явно е, че не става въпрос 
за вулканично изригване. 
Старите народи са знаели за 
вулканите. Става въпрос зна 
чи за нещо друго.

А географските познания 
па древните хора — не са 
ли също загадка? Географ
ските карти на турския ад
мирал Лири Рейс, рисува ни 
през 1513 година и открити 
през 1929 година удивляват 
с точността си днешните гео 
ографи. Според записа на 
самия Пири той е ползвал 
древни документи от време
то на Александър Македон
ски, които по времето му са 
били вече двехилядогодиш- 
ни. Кое обаче учудава в кар 
тите? В гях е нарисувано 
крайбрежието на Южна А- 
мерика и Антарктида. На 
самата Антарктида са нари
сувани точно планинските й 
вериги и действителният ко
нтинент, скрит под километ

Л сметачната машина от 
Лптнкитера, сметачната ли
нийка от Централна Афри
ка, стара към девет хиляди 
години, рисунките от Саха-. 
ра, изобразяващи космичес
ки хора и лов на животни.

Някои обяснения могат да 
се потърсят в древните кни
ги па индуситс „Дрона Нар- 

„Рамаяиа", къдсто с 
записано и следното: „Летя
щите машини приличат на 
кълбо. Те летят с помощта 
на живак, който образува 
силен вятър. Хората така 
могат да прелетят големи (ра 
зстоянни от долу нагоре от 
горе надолу, -напред и назад 
— по воля ..

„ ... огънят па тази армия, 
употребен от Рама, ще раз
рушава градове, като обра
зува светлина, по-силна от 
сто хиляди слънца. Тогава 
щс се извие вятър и огънят 
па страшната армия ще из
гори слоновете, войниците и 
бойните колесници, без пре
дварително да се забележи, 
защото огънят ще е неви
дим. От този огън ще отпад
нат ноктите и косите на хо
рата, ще побелее перушина
та на птиците, ще им бояди
са краката червени и ще ги 
обърне на костенурки...“ 

Древният индуски поет, 
писал тези .редове, е живял 
осем столетия преди нашата 
ера или близо 2.800 години 
преди нашето съвремие. В 
неговата страна тогава най- 
голямата техническа придо
бивка е било дървеното -ра
ло. Откъде във фантазията 
му е могло да се роди сра в 
нително точното описание 
на последиците от атомното 
облъчване или на летящите 
дискове, които и в наше вре 
ме са загадка. Не е ли до
живял нещо подобно, 
са идвали страни гости от 
другите светове?

В Библията също срещаме 
такива текстове, за 
слънца. Жестокият Йехова 
наказва Содом и Гомор като 
пуска върху им „огън и жу-

сол.

га не

на“ п

*
Даваме само малка част 

от фактите и документите 
от древността, които ни на
сочват към мисъл, че наша
та планета е била посещава 
на от чужан цивилизации, 
които са ни оставили свои 
документи от проучванията 
на земята да ги използваме. 
Може би един ден положи
телно ще се установи какво 
означават чудните рисунки, 
картите от времето на Алек 
сандър Македонски, камъни 
те на Баалбекската веранда 
и другото.

Остава обаче въпросът: 
ако в древността са идвали 
чудни хора от другите све- 
тов, защо сега не се вестят 
понякога или не се обадят,

Бихме могли да дадем не- 
категоричен отговор: може 
би техните цивилизации са 
мъртви сега. Или, .може би 
е приключило изследването 
им на нашата планета. Или 
— може би и днес ни посе
щават или наблюдават от 
чудните машини, които ние 
наричаме летящи дискове. 
Може би ни се обаждат и 
сега, но ние не разбираме 
техните сигнали. Нали вггро 
чем от Космоса до нас пос
тоянно в определени интер
вали стигат звукове, които 
нашите учени още не са раз 
брали откъде идат и значат 
ли нещо?

Нашата наука тепърва ще 
се занимава с това.

ров леден пласт.
И по-нататък:
На картите на Пири Рейс 

е показана Гренландия като 
три острова. Съвременните 
проучвания показват, че е 
така ледниците и лежат 
действително върху три ос
тровни части.

Също така са отбелязани 
острови в Средиземно .море, 
които сега ги няма, но са 
съществували преди десет 
хиляди години и сега лежат 
на 180 метра под вълните на 
морето.

А най-чудното е, че тази 
точна карта, правена по до
кументи от няколко хилядо
летия преди нас, е рисувана 
като се изхожда от една гео 
графска точка, която се на
мира някъде близо до сега
шното Кайро в Епшет. Но 
тази точка не е на Земята, 
а високо над нея. Това зна
чи, че картата е снета от 
борда на някакъв изкуствен 
спътник — вероятно летате
лен апарат, в който сигурно

Социална я здравна защита

Малко известни права като
Общо е .мнението, че оси

гурените малко знаят за пра 
вата си, както и за задълже 
нията. Това 
тези дни по време на рази
скванията във връзка с прие 
мането на новия закон за 
здравна защита, които скуп 
щината на СР Сърбия тряб
ва да приеме до края на 
март идната година. . Една 
от съществените новини в 
закона е кои са задължител 
ните видове здравна защита, 
както и това в каква степен 
осигурените решават по нея. 
Няма да е зле ако кажем и 
това, че задължителните ви
дове на здравна осигуровка 
обществото гарантира на 
всички граждани без оглед 

осигурени или не. 
За неосигурените здравна 
защита обезпечава община
та.

Според словото на закона 
в рамките на общността по 
здравно осигуряване на ра
ботниците, като своеобра
зен вид на самоуправителна 
организация, са обхванати 
работници, които вършат уп 
ражнват самостоятелна про
фесионална дейност, 
вете на техните семейства, 
след това чужди поданници 
по време на школуване 
професионално усъвършен- 
ствуване, учащи пред казар
мено обучение, участвуващи 
в трудови акции, както и 
работещи с по-малко от по
ловина работно време. В об-
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щностите по здравно осигу
ряване — земеделските про
изводители също ще бъдат 
обхванати. Не от по-малко 
значение е обаче и това, че 
може да се разшири кръга 
на осигурените. В някои об
щности, например, както в 
Ниш и Пирот, със задължи
телно здравно осигуряване 
за обхванати и членовете на 
по-широки семейства — бра 
тя, сестри, дядо и баба. В 
Прокупие са обхванати и 
внуците, а в Ниш — и ония, 
които професионално се пре 
квалифицират или в момен
та не са заети, но се нами- 

- рат на списъците на Завода 
за заемане.

И родителите на осигуре
ните, които те издържат, и- 
мат право иа здравно 
гуряване при опр ад алени ус
ловия. В СР Сърбия тези ус
ловия са „сведени“ на:

огненисе установи и

М. Н. Н.

Към 150-годишнината от рождението на велйкйя пя сатен
... Често пъти Фйодор Ми 

хайлович нямаше 
ние да диктува или беше из 
морен. В такъв случай 
разговаряхме. Фйодор Миха 
йлович лш разказваше как 
е бил затворен в Петропав- 
ловската крепост 
водил разговори със съседа 
си в съседната 
не в стената. Разказваше ми 
как е бил осъден на 
но наказание. Ще 
тази ужасен разказ, така ка 
кто си спомням:

Бяхме разделени в три 
групи, по трима във всяка. 
Аз бях във втората група. 
Облекоха ни в бели ризи. 
Първата група доведоха до 
коловете за разстрел и ш 
вързаха за тях. Трябваше са 
мо още една минута до раз
стрела, а след 
мой ред. Бяха
още пет минути живот, но в 
този момент ми се струва
ше че живея не пет минути, 
но пет години, пет века, до
ри!.. . Боже мой,

БРАТСТВО и 17 ДЕКЕМВРИ 1971

настрое

ние

ПЪРВА СРЕЩА 

С ДОСТОЕВСКИ
и как едали са

оси- килия с чука

въз
раст, материално състояние 
на родителите и т.н.

Според словото на споме
натия проектозакон по здрав 
на защита, който е във фаза 
на обсъждане, всяка здрав
на организация ще бъде длъ
жна да оказва 
помощ на гражданина.

В неотдавнашните квания

смърт-
пренеса

члено- медицинска

разис-
по този проектоза

кон представителите инсис- 
тираха, покрай другото, да 
се внесат и някои 
ния на гражданина 
не на здравето си.

Фйодор Михайлович
да чете преписаните страни 
ци и веднага ми направи за 
бележка, е не съм добре на
правила преписа, защото не 
съм оставила достатъчно 
сто за изправки. Тогава 
даде своята любима

или взе ка с широки редове 
преписвам диктовките 
да може той по-лесно 
правя текста. При 
помоли никога повече 
употребявам

там да
за това беше 

ми останалада из-задълже- 
за пазе- това ме 

да не 
тетрад-

мя-
К. И. ми другитетрад ки.

как в тия
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Срещи
Културни теми* * .%Щ

ВЕТЕРИНАРНИЯТ
ЛЕКАР
ГРОЗДАН

Обществена отговорност 

на времето за културата
Конгресът ма културната 

акция в Сърбия се оказа'по 
лезен. Той даде възможност 
за истински диалог в обще- 

' ството на културното поле 
развитие на истински

те стойности и на общество 
то изобщо. Обаче Конгресът 
ще бъде от значение тогава, 
когато последват културни 
акции и ако раздвижи и о- 
бедини във всяка среда и на 
всяко място разновидните 
обществени сили в полза на 
културата. В действителност 

. конгресът и ;не е започнал 
само в Крагуевац, нито с 
поръчението от Конгреса 
свършва неговото действие. 
Конгресът тъкмо сега трябва 
да започне, в новите отно
шения в културата и в но
вото отношение към култу
рата, да отпочие с развити
ето на всестранно културно 
развитие в Сърбия.

Културните акции, впро
чем както и самата култура, 
не могат да бъдат собстве
ност или привилегия на раз 
витите културни центрове. 
Културата в целокупната си 
сложност и разновидност, е 
насъщна необходимост навея 
къде. В селата като развити 
фроми на елемнтарна култу 
ра ,като поддържане на на
родното творчество, но съ
щевременно и като приема
не на културните резултати; 
в училищата като функция 
в учебните програми и ка
то подкрепа на детското тво 
рчество и творчеството на 
младите, но и като възпита
ние на подрастващите поко
ления да бъдат културно об 
разовапи. Те ще с-е възпита
ват да бъдат вярна публика 
гщ културните представле
ния. Културата навлиза и в 
между хората, в техните от
ношения и обноски . ..

роко присъствие: съвремен
но и всестранно. Впрочем, 
твърде известно е, че сред
ствата на информиране и 
общуване не са само провод 
ници на културните блага. 
Тези средства все повече 
стават и активни фактори в 
културния живот, допринася 
йки към неговия творчески 
размах, но и създавайки ус
ловия за неговото по-широ
ко 'приемане.

Повече от другите облас
ти на живота, културата не 
знае за граници, без оглед 
дали те са общински, регио
нални или други. Отворено
стта на една национална ку 
лгура към автентичните бла 
ра на друга — само е праз- 
знак на нейните високи кре 
ативни постижения и нейна 
та истинска мощ. Всяко ог
раничаване или затваряне 
пред влиянието на резулта
тите на други култури би 
било вредно, на първо мяс
то за самата култура, която 
се затваря, а след това и за 
другите.

На педесет и седем е годи 
ни, А вече над 30 години ра 
боти във Ветеринарната 
нция в Димитровград, 
дето, за това не е още много 
останало — ще отиде в пен
сия.

на има много лоши спомени.
• Бях в армията в Гевге- 

лии и при едно учение изгу 
бих десното

рибродска бригада. Зарад 
намален вид той остана 
тила и непрекъснато сътруд
ничи с партизанските части.

Той с гордост разказва за 
военните дни. За мъките и 
неволите,. И целия се въз
буди когато днес прочете за 
военните действия в Индоки 
тай, Близкия изток, Виет
нам, Камбоджа

Днес Гроздан Маков 
вее сам със съпругата си. 
Децата заминали 
пътища. След работата бър
за в къщи за да вземе вну
ците с конто най-радостно 
провежда свободното си вре 
ме. Когато го запитахме ко
га ще отива в пенсия, той 
се насмея и каза:

— Трудно ми е да реша. 
Но мога без работа, без сво 
ите познати. И въпреки вси 
чко и това един ден трябва 
да дойде. Ще работя още 
някоя година и след това ще 
остъпя мястото си на по- 
младите.

и заста 
откъ-

в

око и бях ранен

Във вихъра на войната, 
през 1941 година след дълго 
скитане из Югославия Гроз 
дан Манов пристигна в Ди
митровград, като младеж ко 
йто не е остъпвал нито от 
една работа. Между много- 
то български специалисти 
намери егзистенция за коя
то не е предпоставял, че ще 
му бъде доживотна.

— Станах ветеринар неда 
дейно, а след освобождение 
то на Югославия и когато 
българските ветеринари си 
заминаха той беше единст
вен такъв специалист в Ди
митровград.

— И трябваше да изпълня 
вам всички работи — казва 
с тих глас Манов. — Бяха 
това твърде тежки години и 
покрай това, че бях млад и 
готов и по 20 километра да 
пътувам пеша за да прегле
дам на някой беден селянин 
болна крава или свиня ... 
Граздан Манов е познават на 
всички в Димитровград. Три 
десет години, по дъжд и сн
яг, без почивка пътува по 
селата и винаги стигне в мо 
мента когато е най-много ну 
жен. Той умее да внесе ху
мор и разположение между 
хората.

Обича хората. Съчувству- 
ва на тяхните грижи, защото 
и сам е имал тежки моменти 
които с енергична работа, 
воля и вяра в хубавото бъ
деще е отстранявал.

Баща си не помни, той 
остана някъде в полите на 
Каймакчалан през 1916 годи 
на. След завършване на ос
новното училище стана ов
чар а когато малко поодрас- 
н?. той намери работа в Пи
рот като сервитьор. След то 
ва става търговски 
ник и служител в основното 
училище „Вук Караджич” в 
Димитровград, За 1935 годи-

жи-

по своите

разказва той.в гърдите 
Това събитие не мога да за- Тежището на културните 

акции, на ония, най-широки
те, оригиналните, необичай
ните инициативи, следва да 
бъде във всяка среда. Всяко 
място, всяка организация, 
всяко учреждение, дори все 

изхождайки от

бравя и мисля, че тогава ми 
беше най-тежко в живота.

Въпреки това, че е инва
лид през 1944 година беше 
между първите в Първа ца

Това ще бъде тъжна разд
яла с пиенара на ветеринар 
ната служба в Димитров
град.

С. КРЪСТИЧ
ки човек 
условията на своята среда, 
както и от способностите и 
материалните условия — ще 
Се определи за ония култур 
ни акции, които му предла
гат най-търсеното.

Конгресът на културната- 
акция, следователно, и оча
ква — културата да стане 
достояние на всички, но и 
култура на всички. Този ко 
пцепт обезпечава в култур
ната акция да няма по-мал
ко и повече отговорни, или 
по-малко и повече задълже
ни и отговорни. Диамогът, 
започнат в Крагуевац про
дължава безкрайно.

г л

Абонирайте се 

за в. „БРАТСТВО“ 

за 1972 г
Е стествен о, п р исъ ств пето 

на културата в нашето об
щество не е възможно без 
творчество, което да бъде 
връх иа културната действи 
тел мост па всеки народ. Ну- Обществото и културата 

— това сега е постоянно съ
държание на живота, на вси 
чки н навсякъде. Не ще и 
съмнение, че навсякъде ще 
върви лесно. Трудности — 
материални и други — ще 
има, но те могат да се прео
долеят. Но също така ще и- 
ма и упоритост, ентусиазъм, 
мечти п старание. Особено 
в дните, които идват.

В една стара народна мъ
дрост, велика колкото и са
мия народ, се казва: „Лозе
то не п^е молитва, а мотика“ 
Конгресът на културната ак 
цшГ в Сърбия в Крагуевац 
прие гази древна истина.

саждата от творчество не 
само потреби на най-големи 
те и иай-развитите. Прнсъс-

още
помощ-

твието на творците, а 
повече ма техните дела и в 
другите среди — са култур
на връзка между средите.

уV,.
Разпространяването иа ку

лтурата има свой път иа раз 
витие и в пашите среди. То 
най-много зависи от средст
вата за информиране: от те
левизията и радиото до пе
чата. Културата задължава 
тези средства на по-голяма 
отговорност в представянето 
и популяризирането й. Обще 
ството и само поема задъл
жението да даде възмож
ност за тяхното още по-шм-

бург”, даде му име „Комар- 
джия". Романът доживя не
запомнен успех. Дори 5 той 
запомнех успех. Особено му 
харесваше „бабушкага“, коя 
то седнала зад рулета и загу 
била всичко, което имала, с 
други думи огромно богатст

понякога и цялата седми
ца го болеше цялото тяло.

да живея! амоменти исках 
Как мил ми бе живота! За 

промислих колко добри 
и прекрасни работи бих 
жал да сторя! За изминалия 
живот си мислех колко е бе 
зпредметен и празен, и мо
ментално поисках всичко да 
променя, всичко да изправя 

много-много да жи-

миг — Вярвайте ми, — говоре
ше той, — струва ми се че 
живея в някакъв друг свят, 
а не тук! Имам някаквивпечатле-

мо-

съв
необяснимисем

ния! Като че ли тая моя ст
рашна беда ми е отнела 

най-близко! Целият свят 
представя в

не-
и така 
вея! ...

Чу се заповед:'„Долу оръ
жие'." и това ме ободри, Ра 
звързаха затворниците и про 
четаха ,,царска заповед . Мо 
ето смъртно (Наказание 
заместено с четири години 
затвор. Колко щастлив бях 
този ден! Разхождах се в 
затвора и пеех!

во.що
някаквами се 

кървава светлина. Пост скршггум
М. Й.

своята работаОттогава 
той не можеше да замисли 
без мене. Бях млада, но чув 
ствувах, че от ден на ден 
все повече го обичам. Едип 
ден ми каза: 1,

Този ден Фйодор Михай- 
лович не можеше да работи д^ЛЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛААЛЛЛАЛЛЛЛЛ/

бе
и неговото мрачно настрое
ние продължи няколко дена. 
Искаше дори да запали вси 
чко което' бе написал и пу- 

последните В НОВОГОДИШНИЯ БРОЙ НА 

„БРАТСТВО“ ПОМЕСТВАМЕ
ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР

__Никъд не мога без вас!бликувал през 
15 години. За щастие цялата 
работа завърши благоприят
но. На 30 октомври, иа пего 

рожден деи, романът от 
печатни коли бе завър

Фйо-, ..Един лен заварих 
дор Михайлович по-разсеяи 
и по-болен от но-рано. Каза 

миналата нощ имал 
припадък, Както ми раз

_ И аз без вас! отгово
рих решително.

ми, че 
пак
казваше Фйодор Михайло- 

тази болест се появила

Това беите всичко! Застана 
пред олтаря и го съпро 

бе жив
вия

хме
вождах все докато 
— него единствения 
когато умеех и знаех да оби

седем
шен за само 26 депа. Той бе- 

от най-добрите на
ви ч
през последната година 
неговия затвореиически 
вот. Всеки припадък го уни 
щожаваше и телесно и ду
шевно. По три-четири дена,

от човек
ше единжи-

него. След свадаписани от
мен той му промени иа чам!...

____________________________  Страници 11

. та с
званието: вместо „Рупетен- (Край)
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— Тона с ка/тлар Бороу 
от Рединг, а аз съм док
тор Гордол, от Азил

явам се, че де ни е дълго 
досаждал и че ис сте има 
ли неприятно време с не
го, така ли?

Ламбсрт промърмори 
нещо и излезиа от купето 
Па първата спирка наиус 
на влака, а остатъка от 
пътя до Глазгов измина с 
параход .,.

ХУМОРЦСКА Но, излъга се.
Нотният спътник зак

лючи купето и се обърна 
към Ламбсрт. Държеше душевно разстроени в Рс-

дипг. А опя там е 
пациент Но 92, който пре 
ди кратко време избяга. 
Бързо го хванахме, но и- 
ма и такива които ни за
дават повече грижи. Над

Мери
Корели

(Англия)

за

нашпистолет в ръката:
— А сега, дай парите!
—Какви пари? — каза 

изплашения Ламбсрт.
— Хубави, каквито и- 

млш при себе си. Кондук- 
торът отиде и няма вече 
да се връща, поне не та
ка бързо. Не мърдай! А 
ко се опиташ да потег
лиш ллармнатл спирачка, 
знай, че моят пистолет е 
но-бърз и че винаги улуч
ва. Колко имаш?

I) този момент вратата 
внезапно се отпориха. Из 
глежда този чуден човек 
не беше ги затворил доб-

Разговор в купето
ДЖОН Л АМ БЕ БТ поду 

чн петнадесетдневна поми 
вка и тръгна с влак в Гла- 
згов. Като машинист на 
товарен влак по ж.п. ли
нията Рединг — Барнстей 
пъл Ламберт през послед
ните три месеца имаше 
тежка работа и затова те 
жко спечелената почивка 
.му бс добре дошла. Влез
на с удоволствие в купето 
II класа на влака Рединг 
—- Глазгов и седна на ед
на седалка. Току що от
дъхна и спусна ръката в 
джоба да извади лулата и 
да запали, когато един 
спътник в купето рязко 
каза:

— Пречи ли ви?
— Разбира се, още по

вече. че след това ще от
ворите и прозореца.

— А какво пречи, ако 
прозорецът е отворен?

— 1Врсмсто с студено и 
прозорците не бива да се 
отварят. Не знаете ли ос
новните предписания на 
железницата?

— Рядко пътувам е влак 
— забеляза Ламбсрт — и 
не зная.

Мина известно време в 
тишина, защото спътни
кът на Ламберт вероятно 
не можеше така бързо да 
сн припомни нищо ново 
н на тази тема да мънка. 
Но не мина много и той 
си припомни:

— Ужасна горещина в 
купето. Кладат като полу
дели.

— Тъй! Значи вие иска
те да получа менингит, 
бронхит, или нещо още 
по-грозно . . .?

— Но, не, никак, аз са
мо искам да ви помогна. 
А, между другото, каже
те ми има ли нещо по-ло- 
шво от менингита?

Земеделската кооперация „Сточар'' цех „Тър- 
гокоои"

Димитровград

обявява

Конкурсре.
— Какво нравите? — 

попита полицаят, който 
се появи на вратата, до- 
като човек в бяло манто 
зад него започна без ду
ма да се приближала към 
чудака.

— Аз и господинът ре
петираме една сцена от 
„Двубой" от Джордж Ме 
рпдит и... 
ни дума повече, защото 
човекът в бялото манто 
му нахлузи една спсцифи 
чна работа през главата.

Ламберт се стъписа. 
Човекът в бялото манто 
го потупна по рамото и 
каза делово:

За избор и наименование на
ШЕФ на счетоводството.
Условия: средно икономическо училище с 

5 години трудов стаж в професията, нисше об
разование с 10 години трудов стаж.

Лични доходи — според правилника за 
разподеление на л.д. в „Търгокооп".

С документите за образователния ценз се 
подава и молба, както и кратка биография и 
данни за работата досега.

Непълни документи няма да се взимат под 
внимание.

Срок за подаване ка молби е 10 днн след 
публикуването на конкурса.

— Мястото, на което се 
днте, е .мое. Аз съм го ре
зервирал.

— Наистина. Па вие ве 
че седите на друго място. 
Но, добре, аз ще се пре
местя.

но не каза

— Казах ви, че тая стра 
на е моя. Минете отсре
ща. Мисля че сега ме раз 
бирате.

— Частично. Единстве
ното което разбрах е, че 
вие не купувате седалище 
в купето, но цял ред.

— Тази ваша дедукция 
не ме интересува. Но, ис
кам да ви предупредя, по 
неже се преместихте 
другата страна, да преме
стите и багажа си. Мре
жата над моята страна е 
само моя.

I
Но ако Ламбертовият 

спътник имаше намерение 
нещо и да каже, попречи 
му кондукторът, който по 
иска билети. Всъщност 
той поиска билет само от 
мърморко докато Ламбер 
та само поздрави. Обаче 
той бързо отговори:

— Аз пътувам в компа
ния с господина. При не
го е и моя билет.

Ламберт понечи нещо 
да каже, ио се предомис- 
ли и само кимна с глава.

на

— Щом като 
да сторя и това.

—- Виждам имате наме
рение да пушите. Това е...

— ... вагон за пушачи 
— забеляза Ламберт.

— Да, но основен ред е 
да питате не ми ли пре
чи, тъй като сме само ние 
двамата в купето,

казвате,

Когато кондукторът из- 
лезна, Ламберт помисли, 
че неговият неприятен спъ 
тник ще му благодари.
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